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ABSTRACT 
In scientific work, the theoretical analysis on the problem of studying the 

speech readiness of preschool children with visual impairments is considered. The 

purpose of the study is a theoretical study of speech readiness for the schooling of 
preschool children with visual impairments. Objectives of the studyare: to highlight the 
theoretical analysis of the scientific literature, both classical and modern research, on 

the problem of study domestic and foreign scientists who cover the problem of speech 
readiness of older preschool children with visual impairments; study of the influence of 
visual impairments on the peculiarities of speech development and speech readiness 

for school of older preschool children. Research methods in our work are the use of 
scientific experimental and methodological sources in special pedagogy and 
psychology. As a result of scientific and theoretical research it was determined that 

depending on the specifics of disorders visuals (blind − complete lack of visual 
sensation, with reduced vision − impaired perception of color, light), speech 
development in children with visual impairments has its own characteristics. This also 

affects speech readiness for school children with visual impairments. Medical 
influence, educational and corrective work can bring this category of children closer to 
typical development. It has been established that children with visual impairments 

(blind and visually impaired) have a specific perception of the world around them. 
Compensatory capabilities are provided by a preserved analytical system (hearing, 
tactile sensation, etc.). There is a violation of the substantive, effective correlation with 

the meaning of the word; communicative speech suffers. Speech readiness for the 
schooling of each category of children depends on specially selected educational and 
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correctional programs. The basis of speech readiness is considered to be the 

formation in children of all components of speech phonemic, phonetic, lexical, 
understanding the meaning of words, enriched vocabulary, grammatical, discursive, 
socio-cultural, ethno cultural. 

Key words: speech readiness, children of senior preschool age, visual 
impairment 

 
Вступ. Мовленнєва готовність дітей старшого дошкільного віку 

до навчання у школі є актуальним питанням сучасної дошкільної освіти. 
Існують різні її моделі, зміст періодично змінювався відповідно до 
суспільно-економічних вимог. Перехід від дошкільної до початкової 
шкільної освіти передбачає психологічну, педагогічну, пізнавальну, 
мовленнєву, фізіологічно-функціональну сформованість дитини. 
Мовленнєва готовність учня, що потрапляє в шкільний простір, 
забезпечує повноцінне сприйняття навчальної інформації (імпресивне 
форматування); вміння вільно узагальнювати, аналізувати освітній 
матеріал; висловлювати власні думки, позиції (експресивне 
відтворення); вільно налагоджувати комунікативні зв’язки між 
однолітками та вчителями. Недостатнього сформована мовленнєва 
готовність у старших дошкільників з порушеннями зору впливає на 
рівень засвоєння дітьми навчальної програми та взаємини у дитячому 
колективі. Тому, нами здійснено теоретичний аналіз дослідження 
наукової літератури щодо проблеми вивчення. 

Дослідження дітей з порушеннями зору зосереджені на 
психоаналітичній діагностиці (S. Fraiberg, 1972), особливостях розвитку 
їхньої практичної (N. Mayadas, 1972), навчальної (V. Bishop, 1996) 
діяльності, а також на загальному розвиткові (M. Norris, 1957; D. Warren, 
1977). Наукове вивчення мовлення цієї категорії дітей засвідчує низький 
рівень мовної вмотивованості (В. Вавіна, 2008), чималі труднощі під час 
говоріння (Т. Семенишена, 2011), комунікації (В. Вавіна, 2008; 
І. Некрасова, 2002; Т. Семенишена, 2011; В. Феоктістова, 2005 та ін.), 
розуміння значень слів (В. Ремажевська, 2010), порушення 
мовленнєвого уявлення про образи предметів (Л. Плаксіна, 1999); 
труднощі використання мовних засобів у життєвих ситуаціях; проблеми 
під час засвоєння писемного мовлення (Л. Коломієць, 2014), зв’язного, 
діалогічного та монологічного мовлення (Т. Дегтяренко, 2005; 
С. Покутнєва, 2014). Окрім того, у наукових працях спостережені 
порушення фонетичного, фонетико-фонематичного, лексико-
граматичного характеру (Л. Волкова, 1990; А. Лукошевіченє,1986). Усе 
це впливає на загальну готовність старших дошкільників до навчання в 
школі (Л. Коломієць, 2014; Т. Свиридюк, 1984; Л. Чорних). Корекційна 
робота, описана науковцями, включає медико-педагогічну корекцію 
(Т.Гребенюк, І.Сасіна, Ю.Тімакова, 2005); реабілітаційну роботу 
(Т. Дегтяренко, 2005; Ю. Картава, 2006; І. Паласевич, 2014); 
формування індивідуального лексикону (О. Шалай, 2004), зв’язного 
мовлення з використанням казкотерапії (С. Федоренко, 2015), Я-
концепції (О. Таран, 2008), засвоєння знань із природознавства 
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(О. Паламар, 2018), комунікативної культури (Г. Нікулина, 2006;), 
комунікативної готовності до школи (Г. Ватаманюк, 2016), смислового 
розуміння мовлення (А. Лукошевіченє,1986); розвиток пізнавальної 
діяльності (А. Андрасян, 2004).  

Мета дослідження – теоретичне дослідження мовленнєвої 
готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку з 
порушеннями зору. 

Завдання дослідження − здійснити теоретичний аналіз наукової 
літератури щодо проблеми вивчення мовленнєвої готовності до 
шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку з порушеннями 
зору; проаналізувати особливості розвитку мовлення у дітей з 
порушеннями зору; визначити основні порушення мовлення; розкрити 
зміст мовленнєвої готовності до школи дітей старшого дошкільного віку 
з порушеннями зору.  

Методи та методики дослідження. Теоретичний аналіз 
психолого-педагогічної та спеціальної літератури щодо проблеми 
вивчення мовленнєвої готовності до шкільного навчання дітей старшого 
дошкільного віку з порушеннями зору; змістово-теоретичне 
узагальнення результатів матеріалів дослідження та визначення 
перспективних шляхів експериментальної роботи. 

Результати та дискусії. Директива психолого-педагогічного 
вивчення дітей із порушеннями зору, проблема інтеграції їх в освітній 
простір була і є об`єктом досліджень багатьох вітчизняних (А. Андросян, 
Л. Вавіна, В. Вертугіна, Т. Гребенюк, І. Гудим, Т. Дегтяренко, 
Ю. Картава, Л. Коломєєць, С. Кондратенко, І. Некрасова, І. Паласевич, 
О. Паламар, Л. Плаксіна, В. Ремажевська, Т. Семенишена, Є. Синьова, 
Т. Свиридюк, Г.Сушкова, О. Таран, С. Федоренко, Л. Черних та ін.), 
російських (А. Лукашевіченє, О. Лапп, Г. Нікуліна, Л. Солнцева, 
О. Шалай, В. Феоктістова та ін.), зарубіжних (V. Bishop, S. Fraiberg, 
N. Mayadas, M. Norris, D. Warren та ін.) науковців. 

У науковій літературі причини порушення зору поділяють на 
вроджені та набуті. Розрізняють стаціонарні порушення зорового 
аналізатора (під впливом лікування припиняється розпад зору 
вроджених вад: мікрофтальми, колобоми, астигматизму, катаракти) й ті, 
що прогресують (поступове погіршення зорових функцій під впливом 
патологічних чинників). 

Зважаючи на психолого-педагогічні характеристики дітей із 
порушеннями зору поділяють на дві групи:  

1) сліпі (повна відсутність зорового відчуття);  
2) зі зниженим зором (порушується сприймання кольору, світла).  
У сліпих дітей відсутнє чітке розуміння слів із конкретним 

значенням. Компенсація втраченого зору відбувається за допомогою 
збереженої аналізаторної системи (слуху, тактильного відчуття, 
смакового тощо). Натомість діти зі зниженим зором найчастіше мають 
проблеми під час говоріння (Т. Семенишена) та комунікації з близьким 
оточенням (В. Вавіна). 
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Л. Вавіна, В. Ремажевська, Г. Сушкова в навчально-корекційній 
роботі з дітьми, що мають вади зору, крім формування пізнавальних і 
тактильних процесів, передбачають ще й розвиток мовленнєвих 
здібностей. Оскільки в цієї категорії дітей спостерігаються порушення 
предметного, дієвого співвіднесення зі значенням слова, В. Ремажевська 
пропонує працювати над різними видами мовленнєвої діяльності, а саме: 
зв’язним та граматичним мовленням, наповненням словникового запасу, 
правильною звуковимовою, пропедевтичною підготовкою до писемного 
мовлення; розвивитком сенсорного сприймання, зорово-просторового 
уявлення, вмінням співвідносити слова з їхнім лексичним значенням 
(Ремажевська, 2010: 161]. Розроблена діагностична методика Л. Вавіної, 
В. Ремажевської, яка включає малюнки жовто-чорних кольорів, дозволяє 
дітям краще сприймати дослідницький матеріал, який, за словами 
авторів, допомагає виявити ознаки порушень писемного мовлення 
(дизграфії) в старших дошкільнят. 

Л. Плаксіна у своїй праці наголошує, що дітям із вадами зору 
притаманне збіднення процесу уявлень та предметних образів, зниження 
чуттєвого досвіду, що впливає на рівень їхньої мовленнєвої орієнтації 
(Л. Плаксіна, 1999: 21). Науковиця Л. Коломєєць зауважує, що 
недорозвинення мовлення в поєднанні з порушеннями зору призводить до 
неготовності дітей навчатися в школі. У дошкільнят спостерігають затримку 
під час формування мовленнєвих навичок, невміння застосовувати на 
практиці мовні засоби, а також проблеми під час засвоєння писемного 
мовлення. Лише комплексний логопедичний вплив з опорою на збережені 
аналізатори допомагає здійснити корекцію мовленнєвої системи: фонетико-
фонематичних і лексико-граматичних норм мовлення, зв’язного мовлення, 
фонематичного слуху, навичок слухового аналізу та синтезу, 
диференціацію звуків тощо (Коломєєць, 2014).  

Дослідниця Л. Вавіна (2008) зазначає, що мовленнєва діяльність 
дошкільників із порушеннями зору недостатньо активна: причиною є 
низький рівень умотивованості під час спілкування з близьким 
оточенням. Вона пропонує формувати спеціальні мотиви, які 
спонукатимуть дітей до використання усного зв’язного мовлення в 
різних навчальних та життєвих ситуаціях. 

На важливість сформованості зв’язного мовлення звертали увагу 
й інші вчені (Т. Дегтяренко, С. Покутнєва), зокрема, С. Покутнєва 
пропонує на початковому етапі проводити словникову роботу та 
займатися граматичною будовою мовлення. На її думку, для того, щоб 
дошкільники опанували зв’язне мовлення необхідна систематизована 
робота: засвоєння навичок і вмінь діалогічного мовлення та 
формування монологічного ( Покутнєва, 2014).  

Мовленнєвий розвиток, як стверджує Т. Свиридюк (1984), 
входить до складу інтелектуальної готовності. Він забезпечує змістовий 
(загальні уявлення про навколишній світ і початкові предметні знання з 
мови, математики, природознавства тощо) та процесуальний 
(оволодіння навчальними елементами та розумовими діями) аспекти 
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готовності. За спостереженнями автора, саме процесуальний напрям 
частково забезпечує мовленнєву підготовку: знання про звукобуквений 
аналіз, наголошеність складу тощо (Свиридюк, 1984). 

Результати дослідження російських учених Л. Волкової та 
А. Лукашевіченє вказують на те, що дошкільникам з порушеннями зору 
притаманні системні порушення мовлення фонетичного, фонетико-
фонематичного, лексико-граматичного (загального недорозвинення 
мовлення) характеру. Означені мовленнєві недоліки є спільними як для 
дітей із типовим зором так і порушеним. Тому навчально-корекційна 
робота має враховувати результати обстеження та визначений рівень 
сформованості мовлення.  

Науковець Т. Семенишена, досліджуючи мовленнєву готовність 
дітей дошкільного віку зі зниженим зором, спостерігає в багатьох 
труднощі пов’язані з фонематичним сприйняттям усного мовлення. 
Вона також зазначає, що більшість дошкільників маючи компенсаторні 
можливості, сприймає мовлення на слух на достатньому та високому 
рівнях, як і їх однолітки без зорових патологій. Проблеми виникають під 
час "говоріння" та "комунікації" з дорослими й однолітками. Тому, звісно, 
дослідниця виділяє критерії мовленнєвої готовності до шкільного 
навчання, які мають бути сформовані в цієї категорії дітей: фонетичний 
(звуко-буквений аналіз); фонематичний контроль (слухання, розуміння 
почутого); лексико-граматичне (правильна побудова лексичних одиниць 
у граматичних конструкціях) розуміння мовлення; словниковий запас; 
розвиток діалогічного; монологічного та зв’язного мовлення. 

Висновки. Аналіз науково-теоретичної літератури щодо 
проблеми дослідження мовленнєвої готовності до школи дітей старшого 
дошкільного віку з порушеннями зору показав:  

1) від тяжкості порушень зору мовленнєвий розвиток дітей 
набуває певних особливостей: у сліпих дітей труднощі у розумінні слів із 
конкретним значенням, компенсаторні можливості забезпечують 
збережені аналізаторні системи. Діти зі зниженим зором мають 
проблеми під час говоріння та комунікації;  

2) у двох групах дітей спостерігаються системні порушення 
мовлення фонетичного, фонетико-фонематичного, лексико-
граматичного характеру;  

3) основною вимогою до засвоєння грамоти в школі дітьми з 
порушеннями зору виступає їх мовленнєва готовність, яка охоплює не 
окремі складові (які представлені в наукових доробках: розвиток 
мовного мотиву, словника, фонетико-фонематичного розуміння 
мовлення, процесу говоріння, комунікації, слухання тощо), а комплексну 
сформованість артикуляційної моторики, фонематичного слуху, 
правильної звуковимови, достатнього рівня словникового запасу 
(активного та пасивного), граматичних, лексичних (уявлення про 
навколишню дійсність) норм мовлення, діалогічного, монологічного, 
зв’язного мовлення, оволодіння навичками письма та читання.  
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АНОТАЦІЯ 
Наукова стаття включає теоретичне вивчення з проблеми 

дослідження мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з 
порушеннями зору. Метою наукового дослідження є теоретичне 

обґрунтування позицій щодо мовленнєвої готовності дітей старшого 
дошкільного віку з порушеннями зору до навчання у шкільних умовах. Завдання 
статті передбачає теоретичний аналіз наукової літератури з вивчення 

досвіду класичних та сучасних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених, 
які висвітлюють проблему мовленнєвої готовності дітей старшого 
дошкільного віку з порушеннями зору; визначення основних порушень мовлення; 

вивчення впливу порушень зору на особливості розвитку мовлення та 
мовленнєву готовність до школи дітей старшого дошкільного віку. Методами 
дослідження в нашій роботі є використання наукових експериментальних та 

методичних джерел з спеціальної педагогіки та психології. Підчас аналізу 
науково-теоретичного дослідження було визначено, що в залежності від 
тяжкості порушень зору (сліпі, що мають повну відсутність зорового 

відчуття або діти зі зниженим зором, у яких порушується сприймання кольору, 
світла) розвиток мовлення в цієї категорії дітей набуває своєрідних 
особливостей, що відповідно впливає на їх мовленнєву готовність до школи. 

Встановлено, що діти з порушеннями зору (сліпі та зі зниженим зором) мають 
специфічне сприймання навколишнього світу. Компенсаторні можливості 
відбувається за допомогою збереженої аналізаторної системи (слуху, 

тактильного відчуття тощо). Спостерігається порушення предметного, 
дієвого співвіднесення зі значенням слова; страждає комунікативне мовлення.  

Мовленнєва готовність до шкільного навчання дітей старшого 

дошкільного віку з порушеннями зору передбачає використання спеціально 
розроблених навчально-корекційних програм. Основою мовленнєвої готовності 
вважають сформованість у дітей усіх компонентів мовлення фонематичного 
(сприймання мовлення), фонетичного (звуковимова), лексичного, розуміння 

смислу слів, збагачений словниковий запас, граматичного, дискурсивного, 
соціокультурного, етнокультурного. 

Ключові слова: мовленнєва готовність, діти старшого дошкільного 

віку, порушення зору. 


