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ВСТУП 

Система освіти в Україні, яка передбачає навчання дітей з старшого 

дошкільного віку, зумовлює необхідність забезпечення їх готовності до школи. 

Готовність дітей до навчання в школі є соціально-психологічної, соматичної 

зрілості дітей та підсумком виховання, навчання їх у дошкільному закладі освіти 

та в сім’ї (Л. Божович, Л. Венгер , Н. Головань, І. Любарська та ін.). 

Проблема готовності дитини до навчання у школі визначається значною 

мірою її мовленнєвою готовністю, яка є багатокомпонентним, складно 

організованим психолого- лінгвістичним новоутворенням. Кількість дітей, які 

мають труднощі у навчанні в школі, збільшується, згідно даних Т. Ахутіної, 

В Тищенко, М. Шеремет та ін., частково це пов‘язано зі станом їх мовленнєва 

готовність дітей до школи.  

В Україні зростає і кількість дітей з мовленнєвими порушеннями, 

структура яких набуває все більш складного характеру, що викликає в 

подальшому вторинні і навіть третинні порушення  в розвитку дитини.  Дану 

проблему розглядали такі науковці ( С. Конопляста, Н. Пахомова, Є. Соботович, 

В. Тарасун, М. Шеремет, та ін.). Водночас, це знижує можливості дитини до 

успішного засвоєння навчальної програми в освітніх закладах і, як наслідок, 

призводить до шкільної дезадаптації. Зазначене вище вказує, що сьогодні в 

системі дошкільної освіти України набуває все більшого значення проблема 

інтеграції дітей з логопатологією . 

Аналіз вітчизняних існуючих корекційно-розвивальних програм для 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку , спрямованих на розвиток 

мовлення у дітей із порушення мовлення та порушеннями психофізичного 

та/або інтелектуального розвитку, показав, що вони скеровані в основному 

на розвиток лише семіотичного компонента, а системність та послідовність 

навчання мовленнєвої готовності зазначених категорій дітей у дошкільний 

період здійснюється не у повному обсязі. Ці обставини, безперечно, 

засвідчують необхідність удосконалення організації та змісту корекційно-

логопедичної роботи з метою підвищення рівня мовленнєвої готовності 
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кожної дитини із порушенням мовлення, як запоруки успішного навчання її 

у загальноосвітній школі та гармонійної соціальної адаптації у 

майбутньому. 

З метою глибокого розуміння феномена мовленнєвої готовності вона 

представлена з урахуванням положень про загальну психологічну 

готовність та мовленнєву готовність зокрема . Керуючись вище названими 

положеннями, стали зрозумілими механізми онтогенезу та дизонтогенезу 

мовлення (каузальні, когнітивні та мовленнєві). Саме порушення 

ієрархічності у формуванні функціональної системи мовлення виокремлює 

мовленнєву готовність як логопатологічну та логопедичну проблему, 

вирішення якої підтверджує актуальність даного дослідження. Процес 

формування мовленнєвої готовності до школи розглянуто через призму 

системи мовлення з вичленуванням базових її компонентів у нерозривному 

зв’язку із лінгвопсихологічними засадами процесів породження мовлення. 

Виокремлено основні компоненти, які забезпечують мовленнєву готовність 

до школи: базовий інтелектуальний, семіотичний та регуляційний.  

Розглядаючи мовленнєву готовність як об’ємну лінгвопсихологічну 

структуру, виникає необхідність сучасного дослідження кожного з її 

компонентів, визначення їх підпорядкованості та взаємодії спрямованої на 

встановлення рівня мовленнєвої готовності дітей до навчання в школі, на що 

вказують вітчизняні та закордонні дослідники. Існуючі дослідження 

окремих показників  мовленнєвої готовності не дають повної картини її 

актуального стану. 

Отже, актуальність і недостатня наукова розробленість проблеми 

зумовили вибір теми випускної кваліфікаційної роботи «Формування 

мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією 

до навчання у школі».  

Мета дослідження – на основі теоретичного аналізу досліджуваної 

проблеми визначити ефективні методи і форми формування мовленнєвої 

готовності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією до навчання в 
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школі. 

Об’єктом дослідження є мовленнєва діяльність дітей старшого 

дошкільного віку з логопатологією. 

Предметом дослідження є мовленнєва готовність дітей старшого 

дошкільного віку з логопатологією до навчання у школі. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 

1. З’ясувати стан дослідження даної проблеми та розкрити сутність 

понять: «готовність»; «готовність до шкільного навчання»; «мовленнєва 

готовність» 

2. Обґрунтувати ефективні методи та форми роботи мовленнєвої 

готовності дітей старшого дошкільного віку. 

3. Охарактеризувати рівні сформованості мовленнєвої готовності 

дітей старшого дошкільного віку. 

4. Визначити та експериментально перевірити ефективність 

педагогічних шляхів із формування мовленнєвої готовності дітей старшого 

дошкільного віку з логопатологією. 

Для вирішення поставлених завдань дослідження використано 

методи:  

теоретичні: аналіз, синтез, порівняння та узагальнення науково-

теоретичних джерел у галузі логопедії, логопсихології, корекційної 

педагогіки, загальної та спеціальної психології, з метою розвитку 

мовленнєвої готовності та перспективних напрямів в роботі з дітьми 

старшого дошкільного віку з логопатологією;  

емпіричні: психолого-педагогічний (аналіз карток логопедичного та 

психологічного обстеження, педагогічної та медичної документації, 

спостереження, експеримент)  

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що обґрунтовано 

ефективні педагогічні шляхи формування мовленнєвої готовності дітей 

старшого дошкільного віку з логопатологією. 

 



6  

Практичне значення дослідження полягає у розробці діагностики 

рівнів мовленнєвої готовності дитини, що дає змогу встановити рівень 

сформованості кожного її компонента та мовленнєвої готовності в цілому.  

Апробація результатів дослідження.  

Основні положення й результати дослідження доповідалися, 

обговорювалися на Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні проблеми 

підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика Умань, 2021 р. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, 

списку використаних джерел. Загальних обсяг роботи 76 сторінок, із них 

основного тексту 59 сторінок. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене теоретичне узагальнення психолого-педагогічної літератури та 

проведена дослідно-експериментальна робота дала змогу зробити такі висновки.  

1. Проведено аналіз визначення терміна «готовність» за сучасними 

науковими та тлумачними словниками. Так, у словнику тлумачення під 

«готовністю» розуміють як загальну готовність до будь-якої дії, завдання.  

Так під готовність до шкільного навчання виокремлюється система 

характеристик, що дозволяють опанувати навчальну програму за рахунок 

оптимального повноцінного психічного розвитку. Аналіз та систематизація 

досліджень науковців з проблеми мовленнєвої готовності в дітей до школи та 

вивчення мовлення у дітей з особливими освітніми потребами та дітей із 

порушенням мовлення засвідчив, що лише у дітей із порушенням мовлення 

почали використовувати термін «мовленнєва готовність до школи». 

2. Нами було обґрунтовані ефективні методи та форми роботи мовленнєвої 

готовності дітей старшого дошкільного віку, зокрема до складу діагностичних 

методів оцінювання рівня сформованості мовленнєвої готовності увійшли: 

методика оцінки мовленнєвої компетентності (І. Карабаєва), кейс-метод, тест 

відмінювання іменників за числом, тести на виявлення рівня сформованості 

операцій мислення. Наступний частина дослідження складали: анкета для 

батьків, бесіда із вихователем, вивчення куточку мови у складі предметно-

розвивального середовища старшої групи; вивчення продуктів діяльності – 

аналіз планів роботи вихователя з розвитку мовлення дітей. 

3. Відповідно до наступного завдання у нашому дослідженні була 

необхідність охарактеризувати рівні сформованості мовленнєвої готовності 

дітей старшого дошкільного віку, а саме нами виокремлено високий , середній, 

низький рівні. 

Високий рівень - це коли дошкільник самостійно здійснює узагальнення та 

формулює на основі них висновки; вміє виділяти спільні ознаки й на основі їх 

класифікувати предмети; вміє встановлювати взаємозв’язки між словами й 
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образами; вдало оперує поняттями; добре використовує розвинені можливості 

мовленнєвих актів у різних ситуаціях. 

Середній рівень – характерний тим, що у більшості ситуацій без сторонньої 

допомоги дошкільник  формулює висновки на основі узагальнень; переважно 

здатен виділяти спільні ознаки явищ та об’єднувати їх у відповідні групи; у 

більшій мірі здатне встановити зв’язки між поняттям і образом предмета; 

переважно добре оперує поняттями; посередньо використовує власні можливості 

мовлення у різних видах активності; 

Низький рівень – дитина значно часто губиться при формулюванні 

узагальнених висновків; відчуває значні ускладнення під час класифікації явищ, 

предметів; нерідко губиться під час пошуку зв’язків між значенням слова й 

образом предмета; часто плутається у поняттях, словах; у недостатній мірі 

використовує навички мовленнєвих дій у різних ситуаціях 

4. Узагальнення результатів експериментальної роботи свідчать про 

ефективність педагогічних шляхів з формування мовленнєвої готовності дітей 

старшого дошкільного віку з логопатологією. 

Результати формувального етапу педагогічного експерименту показали, 

що запропоновані педагогічні шляхи  формування мовленнєвої готовності дітей 

старшого дошкільного віку є ефективними, а саме необхідність встановлення 

ігрових, довірливих стосунків між педагогом і дітьми для проведення 

спеціальних вправ мовленнєвого характер у ігровій діяльності; використання 

дидактичних ігор в освітньому процесі; орієнтування на загальний пізнавальний 

розвиток дітей під час навчання в школі. 

Виявлено позитивну динаміку формування мовленнєвої готовності дітей 

старшого дошкільного віку з логопатологією на перший погляд помітні зміни як 

в ЕГ, так і в КГ. Проаналізуємо спочатку відомості за даним параметром у 

експериментальній групі. Як бачимо, збільшилося число малюків з високим 

рівнем дій мовлення з 21 % до 37 %. Зміни у цьому випадку несуть позитивний 

аспект і становлять + 16 %. Також у бік покращення властивостей мовленнєвої 

активності збільшилося число малечі з 39 % до 51 %. Позитивна динаміка тут 
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склала + 12 %. Одночасно зменшилася кількість дошкільнят з низькими 

характеристиками мовленнєвих дій з 40 % до 12 %. У цьому контексті 

покращилися інші групи дітей 5 -6 років з високим і середніми рівнями. В цілому 

по ЕГ позитивна динаміка складає + 28 %. 

Стосовно показників мовленнєвої активності у КГ групі. Збільшилася 

кількість дітей з високим рівнем розвитку готовності мовлення з 21 % до 25 %. 

Позитивні зрушення становили + 4 %. Також покращилися мовленнєві дії у групі 

дошкільнят з середнім рівнем сформованості досліджуваного параметру з 39 % 

до 41 %, що на 2 % більше. Водночас, зменшилася кількість дітей х низькою 

мірою розвиненості мовленнєвих дій дітей 5 -6 року життя. В цілому позитивна 

динаміка у КГ становила + 6%. Такі зміни не можна назвати значущими. 


