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ВСТУП 

В сучасних умовах особливого значення набуває пошук інноваційних 

шляхів підготовки дітей із дизартрією до школи, що реалізували б напрями, 

визначені в “Концепції лінгвістичної підготовки аномальних дітей до 

шкільного навчання” (Є. Соботович, 1997), “Концепції державного стандарту 

освіти учнів з порушеннями мовленнєвого розвитку” (В. Тарасун, 2000), 

“Концепції стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з 

порушеннями мовленнєвого розвитку” (Є. Соботович, 2002), у нерозривному 

зв’язку з онтогенезом мовленнєвого розвитку. Зважаючи на те, що розвиток 

мовлення є важливим надбанням дошкільного періоду, то формування 

мовленнєвої готовності дітей з дизартрією розглядається як процес 

підготовки до школи й особистісного становлення кожної дитини відповідно 

до її індивідуальних можливостей, що забезпечує успішність соціальної 

інтеграції дошкільника у шкільне життя. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про тенденцію 

зростання і виявлення у дітей старшого дошкільного віку порушень усного 

мовлення, особливо дизартрії, її стертих форм, що спричинює спочатку 

несформованість мовленнєвої готовності таких дітей до школи й труднощі 

оволодіння писемним мовленням та неуспішність навчання в цілому. Заго-

стрюється суперечність між вимогами початкової школи до мовленнєвої 

підготовки майбутніх школярів та якістю мовленнєвої готовності дітей із 

дизартрією до школи. У зв’язку з цим, необхідно з’ясувати причини такого 

явища, стан мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з ди-

зартрією, педагогічні умови забезпечення відповідної організації процесу 

мовленнєвої підготовки, що сприятиме фізичному, психічному і соціаль-

ному розвиткові у відповідності до сучасних вимог початкової школи.  

Констатуючи суттєвий унесок учених (Л. Вавіна, Є. Соботович, 

В.Тарасун, М. Шеремет та ін.) у розробку проблеми підготовки дітей із 

обмеженими психофізи-чними можливостями до школи, слід відзначити, що 

серед значної кількості дослі-джень, які є свідченням її важливості, немає 
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таких, у яких би висвітлювався й обґрун-товувався процес мовленнєвої 

підготовки до навчання дітей із дизартрією. 

Отже, реформування спеціальної освіти в Україні передбачає наступ-

ність дошкільної і початкової освітніх ланок у формуванні мовленнєвої гото-

вності дітей із дизартрією до навчання в школі, забезпечення доцільних педа-

гогічних умов та системи організаційно-методичних і корекційно-

логопедичних заходів для формування мовленнєвої готовності, а недостат-

ність науково-теоретичної розробленості цієї проблеми в спеціальній педаго-

гіці дає підстави для визначення теми дослідження: „Формування мовлен-

нєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до нав-чання 

в школі”. 

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка організаційно-дидактичної моделі забезпечення мовленнєвої 

готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в 

школі. 

Досягнення мети дослідження забезпечується вирішенням таких 

завдань: 

—  - проаналізувати загальну та спеціальну психолого-педагогічну 

літературу з метою уточнення сутності понять “мовленнєва підготовка”, 

“мовленнєва готовність”, “комунікативна готовність”, “мовленнєва 

компетенція” в контексті дослідження проблеми мовленнєвої підготовки 

дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі; 

— з’ясувати стан вивчення проблеми формування мовленнєвої готовності 

дітей старшого дошкільного віку у педагогічній практиці; 

— визначити педагогічні умови формування мовленнєвої готовності дітей 

старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання у школі. 

Об’єктом дослідження є мовленнєва діяльність дітей старшого до-

шкільного віку з дизартрією. 

Предмет дослідження: система формування мовленнєвої готовності у 

старших дошкільників зі стертою дизартрією. 
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ВИСНОВКИ 

Теоретичний аналіз спеціальної літератури (психологічної, 

лінгвістичної, лін-гводидактичної, психолінгвістичної, педагогічної, 

нейропсихологічної), су-часних підходів до виховання та навчання дітей у 

спеціальних і масових до-шкільних і шкільних закладах дозволив визначити 

пріоритетні напрями мов-леннєвого розвитку дитини дошкільного віку, 

зокрема формування мовлен-нєвої готовності дітей старшого дошкільного 

віку зі стертою дизартрією до шкільного навчання. Уточнено сутність понять 

“мовленнєва підготовка”, “мовленнєва готовність”, “комунікативна 

готовність”, “мовленнєва компете-нція” щодо предмета дослідження. 

Встановлено, що мовленнєва готовність дітей зі стертою дизартрією –– це 

інтегрований результат оволодіння мов-леннєвою і комунікативною 

компетенціями в процесі мовленнєвої підготовки дітей до школи, одна з 

базисних характеристик особистості майбутнього школяра. 

Аналіз даних діагностичного експерименту засвідчив, що дошкільники 

зі стертою дизартрією знаходяться на значно нижчому рівні розвитку 

мовлен-ня, ніж однолітки без його порушень. Крім цього, категорія цих дітей 

є дуже неоднорідною щодо мовленнєвої та комунікативної компетенції. За 

матеріа-лами дослідження виявлено кілька рівнів сформованості складових 

мовлен-нєвої й комунікативної компетенції випускників логопедичних груп 

(ФФН і ЗНМ) дошкільних навчальних закладів: високий (вікова норма), 

достатній, середній і низький, охарактеризовано їх специфіку. 

Визначено педагогічні умови формування мовленнєвої готовності дітей 

ста-ршого дошкільного віку до навчання в школі: 1) організаційно-

педагогічні –– створення навчально-корекційного й комунікативного 

середовища, застосу-вання різних форм організації навчально-мовленнєвої 

діяльності дошкільни-ків, ефективних методів і прийомів роботи; 2) 

загальнодидактичні — наступ-ність, етапність і системність у змісті 

мовленнєвої підготовки; 3) технологічні — педагогічне й логопедичне 
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діагностування (стартове, поточне, фінішне) дитини як основа організації 

мовленнєвої підготовки дітей до школи.  


