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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження визначається процесом модернізації 

сучасної освіти України від дошкілля до випускного класу загальноосвітньої 

школи (“Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті”, 

“Базовий компонент дошкільної освіти”, “Закон про дошкільну освіту”), що 

зумовлює подальше наукове вивчення проблеми неперервності і 

перспективності насамперед перших двох ланок освіти: дошкільної і 

початкової школи. 

Одне із провідних місць у формуванні готовності дітей дошкільного 

віку з особливими освітніми потребами до навчання у школі посідає 

мовленнєвий розвиток дітей, зокрема чисте і правильне мовлення, багатий 

словник, уміння вільно спілкуватись з однолітками і дорослими, із 

знайомими і незнайомими співрозмовниками; виявляти ініціативу у 

відповідних комунікативних ситуаціях; доречно використовувати етичні 

норми спілкування. 

Водночас спостереження за мовленнєвим розвитком дітей, які 

вступають до школи, засвідчують відхилення у значної частини вступників 

від вікових нормативних показників за всіма мовними розділами. Особливо 

це відчутно в дітей з особливими освітніми потребами, які з різних причин не 

відвідували дошкільні навчальні заклади. Ці діти здебільшого мовчазні, 

соромливі, безініціативні, уникають мовленєвих контактів як зі своїми 

однолітками, так із педагогами. 

Мовленнєва готовність дітей як лінгводидактична проблема 

досліджувалася низкою російських (Айдарова Л.І., Арушанова А.Г., 

Белякова Г.П., Ельконін Д.Б., Журова Л.Є., Маркова А.К., Пеньєвська Л.О., 

Сохін Ф.О., Струніна Є.М., Усова О.П., Ушакова О.С. та ін.) та українських 

учених (Богуш А.М., Вашуленко М.С. , Іваненко А.П., Ніколайчук Г.І., 

Калмикова Л.О., Хорошковська О.Н. та ін.) в різних напрямах. А саме: 

змістовий аспект навчання дітей 6-7 років рідної мови та мовленнєвої 
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підготовки до школи (Богуш А.М., Вашуленко М.С., Орланова Н.П., 

Пеньєвська Л.О., Усова О.П., Ушакова О.С. та ін.), формування граматично 

правильного мовлення (Арушанова А.Г., Крутій К.Л., Лопатинська Н.А., 

Маковецька Н.В., Ніколайчук Г.І., Сохін Ф.О. та ін.), виховання звукової 

культури мовлення та навчання грамоти (Белякова Г.П., Ельконін Д.Б., 

Журова Л.Є., Іваненко А.П. та ін.), збагачення словника дітей 

(Непомняща І.М., Савельєва В.С., Струніна Є.М. та ін.), комунікативний 

розвиток дитини (Айдарова Л.І., Калмикова Л.О., Маркова А.К., 

Пироженко Т.О. та ін.) 

Водночас проблема комунікативно-мовленнєвої готовності дітей 6-7 

років з особливими освітніми потребами до навчання у школі в її цілісному 

аспекті, як тих, які відвідують дошкільні навчальні заклади, так і тих, які не 

відвідують, не була предметом дослідження вчених, що і зумовило вибір 

теми дослідження “Формування комунікативно-мовленнєвої готовності 

старших дошкільників з особливими освітніми потребами до навчання у 

школі”. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити і 

експериментально апробувати методику формування комунікативно-

мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами до навчання у школі. 

Завдання дослідження: 

1. Уточнити і науково обґрунтувати поняття “мовленнєва готовність 

дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі”, “комунікативна 

готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі ”. 

2. Визначити показники і критерії комунікативно-мовленнєвої 

готовності дитини старшого дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами до школи. 
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3. Виявити  та охарактеризувати рівні сформованості комунікативно-

мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного з особливими освітніми 

потребами віку до навчання у школі. 

4. Визначити педагогічні умови формування комунікативно-

мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами до навчання у школі. 

Об’єктом дослідження є комунікативно-мовленнєва діяльність дітей 

старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами. 

Предмет дослідження: процес формування коунікативно-мовленнєвої 

готовності дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами до навчання у школі. 

Теоретичними засадами дослідження було обрано: комунікативний 

підхід до розвитку мовлення дітей (Айдарова Л.І., Богуш А.М., Лісіна М.І., 

Маркова А.К., Пироженко Т.О.); спілкування як вид провідної діяльності 

дошкільників (Ельконін Д.Б., Лісіна М.І.); психологічна концепція готовності 

дітей до школи (Божович Л.І., Запорожець О.В., Котирло В.К., Кулачківська 

С.Є., Мухіна В.С., Проскура О.В. та ін.); принципи організації мовленнєвої 

діяльності дітей (Богуш А.М., Гавриш Н.В., Короткова Е.П., Ушакова О.С., 

Федоренко Л.П. та ін.). 

 Методи дослідження: теоретичні: вивчення, аналіз та узагальнення 

педагогічної, лінгвістичної, психолого-педагогічної і методичної літератури 

щодо комунікативно-мовленнєвої готовності старших дошкільників з 

особливими освітніми потребами до навчання у школі; емпіричні: 

цілеспрямоване спостереження за мовленням старших дошкільників з 

особливими освітніми потребами, анкетування, бесіда; педагогічний 

експеримент (науково-розвідувальний, констатуючий і формуючий); 

статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних щодо 

рівнів сформованості комунікативно-мовленнєвої готовності дітей старшого 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами до навчання у школі. 
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Теоретична значущість дослідження: уточнено поняття “мовленнєва 

готовність дітей до школи”, “комунікативна готовність дітей до школи”; 

виявлено критерії, показники, рівні сформованості мовленнєвої готовності 

дітей до шкільного навчання; визначено педагогічні умови, стадії і тенденції 

формування комунікативно-мовленнєвої готовності дітей до школи; дістала 

подальшого розвитку методика формування комунікативно-мовленнєвої 

готовності дітей до шкільного навчання. 

Практична значущість дослідження полягає в розробці методики 

формування комунікативно-мовленнєвої готовності дітей з особливими 

освітніми потребами до шкільного навчання, системи мовленнєвих ситуацій, 

спрямованих на активізацію вживання в мовленні дітей з особливими 

освітніми потребами формул мовленнєвого етикету. Експериментальний 

матеріал може використовуватись у практиці роботи дошкільних закладів. 

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (61). Загальний обсяг 

роботи 89 сторінок.  
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ВИСНОВКИ 

Досліджувалась проблема комунікативно-мовленнєвої підготовки дітей 

старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами до навчання у 

школі. Було визначено та реалізовано педагогічні умови ефективності 

формування мовленнєвої готовності старших дошкільників з особливими 

освітніми потребами до шкільного навчання. 

Мовленнєву готовність дітей з особливими освітніми потребами до 

школи ми розуміємо як наявність у них певної суми знань і уявлень про 

довкілля; достатній лексичний запас, обізнаність з формулами мовленнєвого 

етикету, образними виразами, прислів’ями, приказками, загадками; 

оволодіння чистою і правильною звуковимовою, граматичною правильністю 

мовлення; вміння послідовно, логічно і зв’язно висловлюватись, 

переказувати тексти, будувати розповідь; оволодіння фонетичним 

сприйманням і звуковим аналізом слів; уміння уважно слухати педагога, 

цілеспрямовано й точно відповідати на запитання; вміти слухати відповіді 

інших; помічати, виправляти мовні помилки (сформованість оцінно-

контрольних дій), доповнювати відповіді однолітків.  

Комунікативну готовність ми розглядаємо як комплексне застосування 

дитиною з особливими освітніми потребами мовних і немовних засобів 

(міміка, жести, рухи) з метою комунікації; вміння адекватно й доречно 

практично користуватись мовою в конкретних навчальних і соціально-

побутових ситуаціях; уміння самостійно орієнтуватись в ситуації 

спілкування, ініціативність спілкування; вміння приймати, вирішувати 

самостійно мовленнєве завдання. 

Було визначено критерії та показники комунікативно-мовленнєвої 

готовності дітей з особливими освітніми потребами до школи. Критеріями 

комунікативно-мовленнєвої готовності виступили види мовленнєвої 

компетенції дитини з особливими освітніми потребами. До кожного виду 

компетенції були підібрані відповідні показники. Фонетична компетенція з 
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показниками: правильна вимова звуків, розвиток фонематичного слуху, 

виразність мовлення. Лексична компетенція має такі показники: словникове 

багатство, розуміння семантики слів; граматична компетенція – 

морфологічна правильність мовлення, синтаксична будова мовлення, 

наявність оцінно-контрольних дій. Діамонологічна компетенція з 

показниками: вміння будувати діалог з партнером, зв’язні висловлювання 

репродуктивного характеру, зв’язні висловлювання творчого характеру; 

комунікативна компетенція – наявність формул мовленнєвого етикету, 

виразність мовлення, ініціативність спілкування. До кожного критерію і 

показника були розроблені завдання на з’ясування відповідних мовленнєвих 

умінь і навичок. 

Експеримент проводився з дітьми з особливими освітніми потребами 

дошкільного закладу. Одержані дані щодо дітей з особливими освітніми 

потребами засвідчили: на кінець дошкільного віку високого рівня 

мовленнєвої готовності досягли 12% дітей експериментальної та  12% дітей з 

особливими освітніми потребами контрольних груп, достатнього рівня – 34% 

експериментальної і 36% контрольної груп дітей з особливими освітніми 

потребами. Середній рівень показало 36% експериментальної і 28% 

контрольної груп дітей з особливими освітніми потребами. До низького рівня 

мовленнєвої готовності було віднесено 18% експериментальної і 24% 

контрольної груп дітей з особливими освітніми потребами.  

Принципами побудови експериментального дослідження виступили: 

наступність змісту і методів у навчанні дітей з особливими освітніми 

потребами рідної мови; комунікативна спрямованість навчання; забезпечення 

комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами у процесі навчання на рівні вікових можливостей; максимальна 

активізація і реалізація мовленнєвих здібностей дітей з особливими освітніми 

потребами щодо засвоєння мовних знань, мовленнєвих умінь і навичок; 

єдність сенсорного, лінгвістичного, мовленнєвого і комунікативного 
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розвитку дітей; принцип обмеженого лексичного мiнiмуму в засвоєннi 

стандартних формул мовленнєвого етикету; принцип взаємозв’язку 

вербального i невербального спiлкування у процесi комунiкативної 

дiяльностi; принцип новизни; тематичний принцип i принцип ситуативностi 

навчання мовленнєвого етикету. 

Було виокремлено тематику комунікативно-мовленнєвих ситуацій та 

дібрали до них словник формул мовленнєвого етикету, розробили мовленнєві 

діалогічні ситуації спілкування: ситуація привітання; знайомства; прощання; 

вибачення; прохання; дозволу, згоди, відмови; подяки; поздоровлення; 

звертання; співчуття, втішання; компліменту; телефонної розмови.  

До кожного етапу експерименту було розроблено систему занять з 

різних розділів програми, систему комунікативно-мовленнєвих ситуацій, 

ігрові та театралізовані сценарії.  

Педагогічними умовами формування комунікативно-мовленєвої 

готовності дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами до шкільного навчання виступили: 1) комунікативно-мовленнєва 

спрямованість навчання; 2) включення мови в різні види діяльності 

(навчально-пізнавальну, навчально-мовленнєву, художньо-мовленнєву, 

театрально-ігрову, комунікативну); 3) комплексний підхід до розвитку 

мовлення і навчання мови; 4) адекватна мотивація комунікативно-

мовленнєвої діяльності.   

Порівняльний аналіз рівнів сформованості комунікативно-мовленнєвої 

готовності дітей з особливими освітніми потребами до школи засвідчив 

відчутні позитивні зміни, що відбулися під впливом навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в експериментальних групах. Так, високого 

рівня мовленнєвої готовності досягли 26% дітей з особливими освітніми 

потребами (на констатуючому етапі їх було 12%).  На достатньому рівня 

стало 48% дітей з особливими освітніми потребами (до навчання таких дітей 

було 34%). Середній рівень засвідчили 24% дітей-вихованців дошкільних 
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закладів (на констатуючому етапі експерименту їх було 36%). Кількість дітей 

з особливими освітніми потребами з низьким рівнем мовленнєвої готовності 

зменшилась до 2% (на констатуючому етапі було відповідно 18%). 

Було встановлено послідовні стадії комунікативно-формування 

мовленнєвої готовності дітей з особливими освітніми потребами до школи, а 

саме: 1) збагачення знань дітей з особливими освітніми потребами про 

довкілля; 2) формування мовленнєвих умінь і навичок відповідно до кожної з 

виокремлених видів мовленнєвої компетенції; 3) закріплення набутих знань, 

мовленнєвих умінь і навичок у навчально-мовленнєвій діяльності дітей з 

особливими освітніми потребами; 4) активізація набутих знань, мовленнєвих 

умінь і навичок у самостійній ігровій та театрально-ігровій діяльності 

(театралізовані ігри, ігри – драматизації, інсценування, ігри за сюжетами 

художніх творів). 

 У процесі дослідження було визначено тенденції щодо формування 

мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами до навчання у школі: 

1) темпи формування мовленнєвої готовності старших дошкільників з 

особливими освітніми потребами до школи зумовлюються змістовим 

аспектом навчально-мовленнєвої діяльності в дошкільному закладі; 

2) формування мовленнєвої готовності старших дошкільників з 

особливими освітніми потребами до школи залежить від комунікативної 

спрямованості та навчання рідної мови як засобу спілкування, комунікації;  

3) темпи формування комунікативно-мовленнєвої готовності дітей з 

особливими освітніми потребами до шкільного навчання підвищуються за 

умови комплексного планування всіх мовленнєвих завдань (звукова 

культура, граматична правильність мовлення, словник, зв’язне мовлення) на 

кожному мовленнєвому занятті; 

4) прослідковується залежність формування комунікативно-

мовленнєвої готовності старших дошкільників з особливими освітніми 
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потребами до навчання у школі від занурення дітей в ситуації 

комунікативно-мовленнєвого спілкування як на заняттях з різних розділів 

програми, так і в повсякденному житті. 

 


