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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Важливою складовою психологічної 

готовності дошкільників до навчання в школі є розвиток форм писемного 

мовлення – читання і письма, від рівнів сформованості яких залежить 

загальний розумовий розвиток зростаючої особистості. На сьогодні 

актуальність питання формування психологічної готовності дітей з 

особливими освітніми потребами до оволодіння писемним мовленням у 

школі пов’язана із завданнями розбудови освіти, зокрема, здійсненням 

поетапного переходу на новий зміст і терміни навчання. У Законі “Про 

дошкільну освіту” йдеться про обов’язковість підготовки кожної дитини до 

систематичного навчання у школі. Така підготовка має на меті не тільки 

вироблення певних знань, вмінь і навичок дітей, а, більшою мірою, вона 

спрямована на загальний психічний розвиток особистості. Отже, перед 

дошкільною ланкою освіти постають завдання формування психологічної 

готовності дітей до навчання: розвитку їх пам’яті, мислення, мовлення, тобто 

розвитку загальних розумових здібностей, сформованість яких сприяє 

успішному засвоєнню якими шкільних предметів. Навчальна програма для 

шестилітніх не повинна бути складена шляхом запозичення частин 

шкільного змісту і методів навчання та перенесенням їх в дошкільний вік. 

Навчання письму і читанню – один з первісних науково-практичних напрямів 

у історії психолого-педагогічної науки. За останні роки українськими 

вченими А.М.Богуш, М.С.Вашуленко, Н.Я.Дзюбишиною-Мельник, 

Н.І.Зеленко, К.Л.Крутій, В.К.Лихолетенко, Н.П.Орлановою, 

Н.Ф.Скрипченко, О.Н.Хорошковською, Л.Шелестовою виконані роботи, які 

суттєво збагатили практику навчання читанню і письму дошкільників. 

Л.С.Виготський та О.М.Леонтьєв вважали, що ознайомлення дошкільників з 

мовленнєвою дійсністю і її елементами є основою для подальшого розвитку 

їх писемного мовлення. Л.С.Виготський теоретично і експериментально 

розкрив складність розвитку функціонального використання знака (в тому 
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числі і буквеного) в онтогенезі. Вчений показав, що становлення відношень 

між знаком і значенням у дошкільників проходить поступово. Усвідомлення 

цих відношень можливе у дітей лише в результаті спеціального навчання, 

завдяки якому мовлення і його елементи стають для дитини з особливими 

освітніми потребами предметом довільного використання. 

Продовжуючи розвивати теоретичні ідеї вчених, О.В.Запорожець, 

Д.Б.Ельконін, Л.А.Венгер у своїх експериментальних роботах довели, що 

поза навчанням мовленнєва дійсність та її закони не усвідомлюються дітьми. 

В разі оволодіння дошкільниками з особливими освітніми потребами 

навичками читання, письма без достатнього розвитку механізмів їх розумової 

діяльності, тобто уміння робити аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, 

свідомо оперувати з елементами мовленнєвої дійсності, в подальшому 

гальмується вироблення умінь усвідомленого, швидкого читання і письма, 

що призводить до появи певних труднощів при опануванні писемним 

мовленням в умовах шкільного навчання. 

Дослідження Д.Б.Ельконіна, Л.А.Венгера, С.М.Карпової та їх 

співробітників показали, що вже в старшому дошкільному віці діти 

набувають необхідних умінь усвідомленого сприймання мовленнєвої 

дійсності на основі аналізу її елементів, але за умов навчання їх цьому за 

спеціальною програмою з урахуванням вікових можливостей дітей. 

Тридцятирічні практичні дослідження Ш.О.Амонашвілі засвідчили, що 

існують резервні можливості ефективної підготовки дітей шестирічного віку 

до писемного мовлення: 1) завдяки створенню активного навчального 

середовища у вигляді розвивального читання; 2) за умов дотримання правила 

– при навчанні не віддавати пріоритет традиційному формуванню техніки 

читання і письма; 3) в разі гуманного ставлення дорослих до результатів 

діяльності дітей. 

Але разом з тим проблема формування у дітей шостого і сьомого років 

життя з особливими освітніми потребами психологічної готовності до 

оволодіння писемним мовленням в психології розроблена ще недостатньо, 
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зокрема не висвітлені такі її аспекти, як показники готовності дітей до 

оволодіння писемним мовленням, особливості застосування комплексного 

підходу до їх формування, шляхи активізації процесу засвоєння знань, умінь і 

навичок необхідних, для опанування дітьми в школі спілкуванням за 

допомогою писемних знаків. Ці та інші аспекти зазначеної проблеми 

потребують подальшого вивчення. Зокрема, спеціальну увагу необхідно 

приділити розкриттю умов підвищення ефективності підготовки дітей до 

оволодіння писемним мовленням з особливими освітніми потребами в період 

переходу їх від дошкільного до шкільного навчання. 

Об’єкт дослідження. Формування психологічної готовності 

дошкільників з особливими освітніми потребами до шкільного навчання. 

Предмет дослідження. Психологічна готовність до оволодіння 

писемним мовленням дітьми дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами. 

Мета дослідження. Визначити зміст та особливості формування 

готовності дітей з особливими освітніми потребами до оволодіння писемним 

мовленням, психологічно обґрунтувати умови її ефективного становлення 

при переході від дошкільного до шкільного навчання. 

Умовами, які забезпечують ефективну підготовку дітей з особливими 

освітніми потребами до оволодіння писемним мовленням, виступають: 

підвищення пізнавальної активності дітей з особливими освітніми потребами 

на основі реалізації принципу проблематизації завдань, єдності розумових і 

практичних дій при створенні ігрових ситуацій, вправляння дошкільників з 

особливими освітніми потребами у різних видах продуктивної діяльності в 

процесі навчання їх письму. 

Для досягнення зазначеної мети дослідження були поставлені такі 

завдання. 

1. Визначити зміст психологічної готовності дітей з особливими освітніми 

потребами до оволодіння писемним мовленням в школі. 

2. Розробити показники готовності дітей з особливими освітніми 
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потребами до оволодіння писемним мовленням. 

3. Виявити особливості та умови формування психологічної готовності 

дошкільників з особливими освітніми потребами до писемного 

мовлення. 

4. Апробувати методику ефективної підготовки шести-семирічних дітей з 

особливими освітніми потребами до оволодіння ними писемним 

мовленням за принципами розвивального навчання. 

У вирішенні поставлених завдань застосовувалися такі методи 

дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми; контент-

аналіз, спостереження, бесіда; констатувальний і навчальний експерименти; 

методи статистичної обробки одержаних експериментальних даних. 

Теоретичне значення полягає в обгрунтуванні ефективності підходу до 

формування психологічної готовності дітей з особливими освітніми 

потребами до оволодіння писемним мовленням в умовах спроектованого 

розвивального навчання, в процесі якого відбуваються значні зміни в позиції 

дошкільників відносно мовленнєвої дійсності і її елементів. Доведено, що 

усвідомлене диференційоване сприймання і відтворення звуків, букв, слів, 

речень в усній формі і графічними засобами має важливе значення як для 

вирішення проблеми підготовки дітей до навчання їх читанню і письму, так і 

для розв’язання питань початкового навчання дітей з особливими освітніми 

потребами в школі писемному мовленню. 

Практичне значення дослідження в експериментальній апробації 

методики, спрямованої на актуалізацію процесу аналізу і узагальнення 

дітьми ознак елементів мовленнєвої дійсності, а саме: звуків, букв, слів, 

речень; завдань з паралельного навчання пізнавальному читанню і письму, з 

формування у дітей з особливими освітніми потребами здатності 

абстрагуватися від співрозмовника і викладати мовленнєвий зміст з позиції 

читача; на розвиток уміння повно, розгорнено і логічно викладати зміст 

тексту, підбирати слова і конструювати речення, утримувати ті думки, які 

необхідно графічно оформити, а також вміння висловлювати свою думку 
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доступними засобами (малюнком, умовними позначками, буквеними 

знаками). 

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (105). Загальний обсяг 

роботи 115 сторінок.  
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ВИСНОВКИ 

У ВИСНОВКАХ висвітлено підсумки результатів проведеного 

теоретичного й експериментального дослідження, визначені перспективи 

подальшої розробки проблеми. Основними з них є такі: 

Психологічна готовність дітей з особливими освітніми потребами до 

школи становить складне утворення, важливим компонентом якого є 

готовність дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами до 

оволодіння писемним мовленням. Сутність останньої полягає у здатності 

дітей до усвідомленого диференційованого сприймання і відтворення в усній 

формі (через читання, монологічне мовлення) і графічній – через малюнок, 

умовні позначки звуко – букв, буквені знаки мовленнєвої дійсності, 

представленої у вигляді букв, слів, речень, текстів. 

Показниками психологічної готовності дітей з особливими освітніми 

потребами до оволодіння писемним мовленням виступають: 

- пізнавальний інтерес до друкованого слова та усвідомлення 

значення оволодіння ним у житті людини; 

- розуміння друкованого слова, вміння повно, точно, розгорнено, 

логічно викласти свою думку з приводу написаного чи пережитого в 

словесній формі і доступними графічними засобами – малюнком, умовними 

позначками, буквеними знаками, орієнтуючись на умовного співрозмовника; 

- уміння виділяти серед зображень предметної і мовленнєвої 

дійсності граматичні елементи і охарактеризувати їх з погляду форми і 

змісту. 

Психологічними механізмами формування готовності дітей з 

особливими освітніми потребами до оволодіння писемним мовленням 

виступає розвиток сенсорних і розумових дій дошкільників, як суб’єктів 

навчальної діяльності: 

формування аналітико-синтетичного сприймання і виділення з 

мовленнєвого потоку його елементів: звуків, букв, слів, речень; 
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матеріалізації їх в усному мовленні і графічними засобами – малюнком, 

умовними позначками, буквеними знаками; 

розвиток внутрішніх механізмів пізнавальної діяльності на основі 

засвоєння алгоритмів аналізу, порівняння, узагальнення елементів 

мовленнєвої дійсності. 

Умови формування достатнього рівня готовності дітей з особливими 

освітніми потребами шостого і сьомого років життя до оволодіння писемним 

мовленням є такі: 

Забезпечення відповідної до цілей дослідження мотивації в процесі 

застосування ігрової, зображувальної, елементів навчальної діяльності. 

Сутність яких полягає в тому, що дітям з особливими освітніми потребами 

задають життєві мотиви – пізнання, творчості, спілкування, турботи про себе 

і навколишніх людей, досягнення позитивних результатів власної діяльності. 

Оптимізація пізнавальної діяльності дошкільників з особливими 

освітніми потребами стосовно мовленнєвої дійсності, яка досягається 

завдяки застосування спеціально змодельованих ігрових ситуацій, 

використання вправ на виділення з предметної і мовленнєвої дійсності 

граматичних елементів, використанню алгоритмів їх опису і порівняння. 

Проблематизація завдань із використанням граматичних елементів та 

вправляння дітей в різних видах продуктивної діяльності, які є адекватними 

як для вироблення графічних навичок письма, техніки читання, розуміння 

прочитаного тексту, так і розвитку здатності дошкільників до самостійного 

оперування елементарними мовленнєвими одиницями – буквами, словами, 

реченнями. 

Теоретично розроблена та експериментально перевірена система 

завдань забезпечила розвивальний характер навчального процесу оволодіння 

дошкільниками з особливими освітніми потребами писемним мовленням і 

підвищила ефективність засвоєння дітьми необхідних ознак граматичних 

одиниць – звуку, букви, складу, речення – на основі їх аналізу і узагальнення. 

Завдяки впровадженню розробленої системи завдань у дошкільників з 
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особливими освітніми потребами з’явилася здатність до викладення 

мовленнєвого змісту з позиції читача, було сформоване вміння повно, 

розгорнено і логічно передавати зміст тексту, підбирати слова і 

конструювати речення, здатність вибірково утримувати зміст тих думок, які 

необхідно зафіксувати графічно. Сформовані уміння створили основу для 

переходу від орієнтовної частини мовленнєвої діяльності в дошкільному віці 

до виконавської (власно до оформлення письмово своїх думок і почуттів) в 

умовах шкільного навчання. 

Подальшого вивчення вимагає проблема визначення змісту та методів 

корекційної роботи по підготовці дітей до оволодіння писемним мовленням в 

процесі здійснення індивідуального підходу до кожної дитини з урахуванням 

її індивідуально-типологічних особливостей. 


