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ПРОПЕДЕВТИКА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОЦЕСУ ПИСЬМА  
У ДІТЕЙ З ПОРУшЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Анотація. Виділено ключові чинники успішної підготовки дитини з порушеннями мовлення до письмо-
вої діяльності. До них віднесено розвиток пам’яті, мислення, зв’язного мовлення, дрібної моторики, фоне-
тичний аналіз слова, а також розвиток технічних, графічних, орфографічних навичок написання літер 
у поєднані з ігровою діяльністю. На основі дослідження клініко-педагогічна класифікація мовленнєвих 
порушень встановлено взаємозв’язок між усним і писемним мовленням дитини. Розглянуто дидактичний 
посібник «Клубочок Мандрівник. Подорож № 1. Мелітополь» як допоміжний метод при підготовці дитини 
до письмової діяльності. Доведено, що узгоджена робота зорового, слухового, акустичного, рухового аналі-
заторів допомагають ефективно організувати процес підготовки до письмової діяльності.
Ключові слова: діти з порушеннями мовлення, дидактичний посібник, види мовленнєвих порушень, 
підготовка до процесу письма, писемне мовлення, пропедевтика.
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summary. The main factors of the successful preparation of a child with speech impairments to written ac-
tivity are highlighted. These include the development of memory, thinking, coherent speech, fine motor skills, 
phonetic analysis of the word, as well as the development of technical, graphic, spelling skills of writing letters 
in conjunction with the game activity. On the basis of the research, clinical and pedagogical classification of 
speech disorders has established the relationship between oral and written speech of the child. On the basis 
of the analysis of scientific works, the interrelation of oral speech of the child to a successful mastery of the 
written language has been proved. The importance of the propaedeutic of preparation for the writing process 
through the introduction of the statistical data of Prischepi O. about the success of mastering the diploma in 
accordance with the requirements of the elementary school program was stated. Attention is drawn to the fact 
that the main method of preparing for writing in the senior preschool and primary school age is the game. Pref-
erence is given to games of development of fine motor skills: manipulation of lacings, mosaics, dough, modulin, 
natural materials. The authors noted that during these games improves not only fine motor skills, but also 
precision, precision and smoothness of movements. The didactic manual «The Traveler’s Club Travel No. 1»  
is considered as an auxiliary method for preparing a child for writing activities. The aim of the game is to 
increase the knowledge of children about the city of Melitopol; familiar historical sites and architectural sight-
seeing; enrichment of vocabulary; development of attention, memory, logical thinking, coherent speech; con-
solidate writing skills and oral account; the formation in the minds of children of the concept of «small mother-
land», education love for their land. It is proved that the coordinated work of the visual, auditory, acoustic, and 
motor analyzers helps to effectively organize the process of preparation for writing activity.
Keywords: children with speech disorders, didactic textbook, types of speech disorders, preparation for writing 
process, writing, propaedeutics.

Постановка проблеми. Успішна на-
вчальна діяльність дитини у школі 

обумовлена рядом факторів, ключовим серед 
яких є оволодіння навичками процесу письма. 
Фонетично і граматично правильне письмо 
дає можливість легко засвоїти матеріал і на-
бути необхідної підготовки. А правильно піді-
брані методи роботи з учнівським колективом 
та визначення чинників успішної підготовки 
до письма дають змогу зробити процес навчан-
ня цікавим та захоплюючим.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналізу процесу письма та підготовки 
школярів до оволодіння грамотою присвячено 
велику кількість публікацій. Більшість із них 
спрямовані на розкриття несприятливих біоло-
гічних та соціальних передумов підготовки до 
письмової діяльності (Н. Голуб, А. Лурія та ін.) 
та зростання кількості дітей, що мають мов-
леннєві порушення (Л. Журавльова, О. Куп-

чак). Численні дослідження надають інформа-
цію про особливості підготовки руки дитини до 
письма (А. Богуш та інші).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідження різних на-
уковців дозволяють визначити, що у дітей із по-
рушеннями мовлення існує ризик неуспішного 
оволодіння письмовою діяльністю, що негатив-
но впливатиме на навчання дитини в школі. 
Аналіз чинників підготовки до письма та за-
стосування цікавих методів у роботі допоможе 
попередити труднощі в оволодінні письмовою 
діяльністю у дітей з порушеннями мовлення.

Мета статті – визначити ключові чинники 
успішної підготовки до процесу письма у дітей 
з порушеннями мовлення та розглянути ди-
дактичний посібник як допоміжний метод під-
готовки до письмової діяльності дитини.

Виклад основного матеріалу. Досліджу-
ючи писемне мовлення Голуб Н. зауважує, що 
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цей процес є складним і багатоаспектним. Роз-
глядати підготовку до нього доцільно врахову-
ючи соціально-культурні фактори (наявність 
різних знакових систем мови; ускладнення 
і диференціація функціональних стилів пи-
семного мовлення; тенденції розвитку масової 
культури, особливо комп’ютерних технологій); 
соціально-освітні фактори (навички читання 
і письма є базою для успішного навчання дити-
ни в школі; оволодіння писемним мовленням 
допомагає залучитися до національної скарб-
ниці знань), а також фактори розвитку індиві-
да (розвиток психічних функцій та інші форми 
мови) [1, с. 59]. 

Зауважимо, що писемне мовлення відно-
ситься до найбільш пізніх форм мовлення 
і ґрунтується на уже засвоєних мовленнєвих ко-
мунікаціях. До писемного мовлення відносить-
ся читання і письмо. У нашому дослідженні ми 
звернемо увагу на підготовку дитини саме до 
процесу письма. Важливим для успішного ово-
лодіння процесом письма є достатній розвиток 
певних психічних функцій.

Лурія О. та Анохін П. дійшли висновку, що 
забезпечення процесу письма здійснюється за-
вдяки узгодженій роботі різних структур мозку 
і відповідних аналізаторів: зорового, слухово-
го, акустичного, рухового. Робота цих аналіза-
торів забезпечує необхідну підготовку до цієї 
діяльності (механізми артикуляції, зоровий 
та слуховий гнозис, слухова і зорова пам’ять, 
слуховий і зоровий аналіз та синтез, дрібна мо-
торика, зоровий і слуховий контроль) [4].

Купчак О. досліджуючи питання підготовки 
до письма зауважила, що цей процес є послі-
довним переходом від фонематичної сторони 
мовлення до формування лексичного запасу 
і врешті до граматичної будови. Відповідно, 
якщо якийсь елемент зазначеного алгоритму 
було недостатньо засвоєно, вся система зазнає 
викривлення. До базових компонентів письма 
дослідниця віднесла функціональні (словес-
но-логічна пам’ять; об’єм, рівень уваги; опти-
ко-моторна координація рухів; слухомоторна 
координація), мовленнєві (відсутність дефек-
тів звуковимови, фонематичне сприйняття 

звукового потоку, лексико-граматична сторона 
мовлення), операційні (програмування вислов-
лювання; фонематичний аналіз того, що необ-
хідно записати і, безпосередньо, реалізація 
графічних навичок) [3].

За працями науковців, що займалися до-
слідженнями неуспішності оволодіння проце-
сом письма, ключове місце відведено дефектам 
мовлення [6]. Відповідно, неуспішність дитини 
пов’язана із мовленнєвими порушеннями.

Саме тому вважаємо за необхідне коротко 
розглянути клініко-педагогічну класифікацію 
(М. Хватцев, Ф. Рау, О. Правдіна, С. Ляпідев-
ський, Б. Гріншпун) мовленнєвих порушень 
(рис. 1). В основу клініко-педагогічної класи-
фікації покладено вивчення етіології вади та, 
відповідно, добір методів і способів навчання. 

Розглянемо більш детально кожен із блоків. 
Так, до розладів фонаційного оформлення ви-
словлювання відносять дисфонію (порушення 
голосу), брадилалію (патологічно уповільне-
ний темп мовлення), тахілалію (патологічно 
пришвидшений темп мовлення), заїкання (по-
рушення темпоритмічної сторони мовлення 
зумовлене судомами м’язів мовленнєвого апа-
рату), дислалію (порушення вимовної сторони 
мовлення за збереження слуху та іннервації 
мовленнєвого апарату), ринолалію (порушен-
ня тембру, голосу, звуковимови, що зумовлено 
анатомо-фізіологічними вадами мовленнєвого 
апарату), дизартрію (порушення вимовної сто-
рони мовлення зумовлене недостатньою іннер-
вацією мовленнєвого апарату). До порушень 
структурно-семантичного оформлення вислов-
лювання відносять алалію (відсутність або не-
дорозвинення мовлення внаслідок органічно-
го ураження мовленнєвих зон кори головного 
мозку) та афазію (повна або часткова втрата 
мовлення, спричинена локальними ураження-
ми головного мозку). До порушень писемного 
мовлення зараховано дислексію (часткове по-
рушення процесів читання) та дисграфію (част-
кове специфічне порушення процесів письма).

Серед видів мовленнєвих порушень нас ці-
кавить блок письмового мовлення, а саме дис-
графія. Більшість вчених, які займалися до-

слідженням підготовки дитини 
до письма (Л. Бартєнєва, Л. Жу-
равльова, Р. Левіна, Л. Спірова 
В., Тарасун та інші), розглядають 
дисграфію як неспроможність по-
вноцінно оволодіти навичками 
письма унаслідок недорозвине-
ння усного мовлення. 

Журавльова Л. вказує, що 
найбільш частими випадками 
нездатності до процесу оволодін-
ня письмом є труднощі в пере-
творенні звукової структури сло-
ва в літерний запис. Цей процес 
включає в себе два етапи: фоне-
матичний аналіз слова, що необ-
хідний для правильного запису 
та часова послідовність літер для 
відтворення почутого чи прочита-
ного [2]. При порушенні першого 
етапу виникають специфічні по-
милки, що є характерними при 

Мовленнєві порушеня

Усного мовлення

Розлади 
фонаційного 
оформлення 

висловювання

Порушення 
структурно-

семантичного 
оформлення 

висловлювання

Письмового 
мовлення

Рис. 1. Клініко-педагогічна класифікація  
мовленнєвих порушень

Джерело: [7]
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дисграфії (заміна букв за схожістю вимови; роз-
дільне написання частин слова або з’єднання 
двох і більше слів; упускання прийменників 
та неузгодженість у роді, числу, відмінку; по-
милки на ненаголошені голосні та приголосні, 
дзвінкі та глухі, пом’якшення приголосних; 
відсутність великої літери на початку речення 
та крапки вкінці. Другий етап включає спо-
творення складової структури слова; заміна 
букв за графічною схожістю, за розташуванням 
у просторі та інші. 

Проаналізувавши праці вчених щодо фор-
мування писемного мовлення, ми доходимо ви-
сновку про взаємопов’язаність усного мовлення 
дитини для успішного оволодіння писемним 
мовленням. Для підтвердження актуальності 
звернення уваги на пропедевтику підготовки 
до письма наведемо статистику Прищепи О.,  
за якою лише 47,4% першокласників оволоді-
вають письмом відповідно до вимог. Відповід-
но, діти не готові до переходу на більш інтен-
сивний письмовий рівень, бо ще не засвоїли 
добре звуко-буквений період [6, с. 125].

Богуш А. розглядаючи проблему підготов-
ки дитини до письма зауважила взаємозв’язок 
трьох навичок, що забезпечують успішну пись-
мову діяльність дитини: технічні (ознайомлен-
ня дитини з технічним приладдям, координа-
цією руху руки та гігієнічними правилами), 
графічні (відтворення графічного зображення 
почутих звуків), орфографічні (визначення 
звуко-буквенного складу слова) [5]. 

Досіджуючи проблеми підготовки до письма 
науковці одностайно стверджують, що ключо-
вим методом виступає гра. Віддаються пере-
ваги іграм з залученням дрібної моторики: 
маніпулювання шнурівками, мозаїкою, тістом, 
модуліном, природними матеріалами. Під час 
таких ігор покращується не тільки дрібна мо-
торика, а й окомір, точність і плавність рухів. 
Важливим прийомом також виступають нави-
ки штрихування. 

На нашу думку, дидактичні посібники, 
в яких розвиток технічних, графічних, орфо-
графічних навичок написання літер поєднаний 
із розвитком зв’язного мовлення дитини та піз-
навальними процесами є неоціненними при 
підготовці дитини до письма. Одним з таких 
є дидактичний посібник «Клубочок Мандрів-
ник. Подорож № 1. Мелітополь». Розрахований 
на дітей старшого дошкільного та молодшого 
шкільного віку. Може бути використаний при 
вивченні тем, пов’язаних зі своїм містом чи ви-
датними містами України. За приклад візьме-
мо подорож містом Мелітополем. 

Мета гри: розширити знання дітей про міс-
то; ознайомитися з визначними історичними 
місцями та архітектурними пам’ятками Мелі-
тополя; збагачувати словниковий запас; розви-
вати увагу, пам’ять, логічне мислення, зв’язне 
мовлення; закріплювати навички письма 
та усного рахунку; формувати у свідомості ді-
тей поняття «мала Батьківщина», виховувати 
любов до свого краю.

Набір для гри включає в себе чотири клу-
бочки муліне різних кольорів та чотири фло-
мастери; ігрове поле у вигляді карти Меліто-
поля з позначенням маршрутів і зупинками, 

біля яких наклеїно фотографії визначних іс-
торичних пам’яток, архітектурних споруд (між 
зупинками прокладено чотири жолобки для 
вкладення нитки. Зупинки нумеровані циф-
рами); ігровий кубик; призові фішки по дві на 
кожний об’єкт та правила гри. 

Правила гри. Гра починається з позначки 
«Мелітополь. Поїхали». Перший гравець кидає 
кубик і пересувається по карті на скільки кро-
ків (пунктів), скільки випало на кубику. Кубик 
кидають по черзі. Кинувши кубик, треба ого-
лосити зупинку і поряд написати першу літеру 
назви об’єкта та коротко розповісти про нього. 
Якщо гравець не знає відповіді, то він не отри-
мує фішку, а дитина, що дала правильну від-
повідь отримує дві. Якщо кубик показує більше 
ходів, ніж залишилося, хід переходить до дру-
гого учасника.

Підготовчий етап становить собою розгляд 
дітьми карти маршруту та кількості зупинок. 
Ознайомлення з фотографіями. Наведемо мож-
ливі варіанти зупинок:

1. залізничний вокзал;
2. кінотеатр «Перемога»;
3. пам’ятник Остапу Бендеру;
4. пам’ятник Володимиру Висоцькому;
5. площа Перемоги (пам’ятник Тарасу 

Григоровичу Шевченку);
6. пам’ятник «Танк» лейтенанта Гаврю-

шина, який першим прийняв бій на площі іме-
ні Кірова;

7. пам’ятник матерям загиблих солдат 
«Скорботна мати»;

8. стелла «Слава Героям»;
9. стелла «200 років Мелітополю»;
10. парк імені Максима Горького;
11. алея «Вишиванка»;
12. Мелітопольський краєзнавчий музей;
13. монастир святого Савви Освященного;
14. пам’ятник Богдана Хмельницького;
15. в’їзд до міста Мелітополя.
Висновки і пропозиції. На основі рані-

ше викладеного матеріалу доходимо висновку 
про доцільність виділення та врахування у на-
вчально-виховній діяльності чинників успішної 
підготовки до письма та застосування цікавих 
ігрових методів роботи з учнівським колекти-
вом. До зазначених чинників віднесемо розви-
ток пам’яті, мислення, зв’язного мовлення, дріб-
ної моторики, фонетичний аналіз слова, а також 
розвиток технічних, графічних, орфографічних 
навичок написання літер у поєднані з ігровою 
діяльністю. Усі згадані чинники підготовки до 
письма втілені у дидактичному посібнику «Клу-
бочок Мандрівник. Подорож № 1. Мелітополь». 
Даний посібник виступає допоміжним методом 
підготовки до процесу письма та забезпечує 
узгоджену роботу зорового, слухового, акустич-
ного, рухового аналізаторів.

Представлене дослідження не вичерпує 
можливого потенціалу застосування дидактич-
них посібників при роботі з дітьми з мовлен-
нєвими порушеннями при підготовці до пись-
мової діяльності. Перспективами подальших 
досліджень є застосування комплексного під-
ходу до вивчення методів попередження не-
успішного оволодіння письмовою діяльністю 
дітей з порушеннями мовлення.
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