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Резиме  Abstract 
Предмет на истражувањето се организираноста 
на говорот и мисловните операции кај децата 
со говорни потешкотии. 
Цел на истражувањето е да се утврди поврза-
носта помеѓу организираноста на говорот и 
мисловните операции. 
Задача на истражувањето е да се утврди орга-
низираноста на говорот и мисловните опера-
ции. 
Според дефинираните проблеми и цели на ис-
тражувањето поставени се следниве хипотези: 
H1.  Постои поврзаност помеѓу возраста и орга-
низираноста на говорот–со порастот на возрас-
та се очекува подобрување на организираноста 
на говорот. 
H2. Постои поврзаност помеѓу возраста и мис-
ловните операции–со порастот на возраста се 
очекува мисловните операции да бидат подоб-
ри. 
H3. Постои поврзаност помеѓу видот и тежина-
та на говорното нарушување и организира-
носта на говорот–се очекува организираноста 
на говорот да биде полоша, доколку видот и 
тежината на говорното нарушување е потешко.

 The subject of the research is the organization of 
speech and the thinking operations in children with 
speech difficulties. 
The aim of the research is to establish the connection 
between the organization of speech and the thinking 
operations 
The tasks of the research is to establish the organiza-
tion of speech and the thinking operations. 
According to the defined problems and goals of the 
research, the following hypotheses have been set: 
H1. There is a connection between the age and the 
organization of speech: with the growing of age im-
provement of the organization of speech is expected. 
H2. There is a connection between the age and the 
thinking operations: with the growing of age it is ex-
pected the thinking operations to improve. 
H3. There is a connection between the type and the 
degree of disorder and the organization of speech: it 
is expected the organization of speech to be worse if 
the type and the degree of the speech disorder is 
harder. 
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H4. Постои поврзаност помеѓу видот и тежи-
ната на говорното нарушување и мисловните 
операции–се очекува дека мисловните опера-
ции ќе бидат полоши, доколку видот и тежина-
та на говорното нарушување е потешко. 
H5. Се очекува организираноста на говорот кај 
децата со говорни потешкотии да биде тесно 
поврзана со мисловните операции. 
Врз основа на анализата на добиените резулта-
ти од истражувањето може да ги донесеме 
следниве заклучоци: 
1. Со порастот на возраста се подобрува и 

организираноста на говорот. 
2. Со порастот на возраста се подобруваат и 

резултатите на задачите за испитување на 
мисловните операции. 

3. Постои поврзаност помеѓу видот и 
тежината на говорното нарушување и 
организираноста на говорот. 

4. Постои поврзаност помеѓу видот и 
тежината на говорното нарушување и 
резултатите на задачите за испитување на 
мисловните операции. 

5. Организираноста на говорот кај децата со 
говорни потешкотии е тесно поврзана со 
мисловните операции. 

 H4. There is a connection between the type and de-
gree of speech disorder and the thinking operations: it 
is expected that the thinking operations will be worse 
if the type and degree of speech disorder is harder. 
H5. It is expected that the organization of speech, at 
children with speech difficulties to be narrowly linked 
with the thinking operations. 
Based on the analysis of the achieved results of the 
research we can conclude the following: 
1. With the growing of age the organization of 

speech is improved. 
2. With the growing of age the results of the tasks 

for examining the operations of thinking are im-
proved. 

3. There is a connection between the type and the 
degree of the speech disorder and the organization 
of speech. 

4. There is a connection between the type and the 
degree of the speech disorder and results of the 
tasks for examining the thinking operations. 

5. The organization of speech, in the children with 
speech difficulties is narrowly linked with the 
thinking operations.  

   
Индексни зборови: Организираност на гово-
рот, артикулација, вербална продукција, син-
такса, семантика, вербално помнење, мислов-
ни операции, конзервација, серијација, класи-
фикација. 

 Index terms: Organization of speech, articulation, 
verbal production, syntax, semantics, verbal memory, 
thinking operations, conservation, serialization, clas-
sification.  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


