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У  Базовому  компоненті  дошкільної  освіти  (далі  БКДО)  «Мовлення
дитини»  є  однією  із  основних  освітніх  ліній,  що  становить  підґрунтя  для
формування мовної, мовленнєвої та комунікативної  компетентностей дітей  у
початковій школі та узгоджується з Державним стандартом початкової загальної
освіти.  Оволодіння  мовою  як  засобом  пізнання  та  способом  специфічно
людського  спілкування  є  найвагомішим досягненням дошкільного  дитинства.
Майбутній  першокласник  повинен  володіти  основами культури  мовлення  і
спілкування, елементарними правилами користування мовою в різних життєвих
ситуаціях,  сформованістю фонетичної,  лексичної,  граматичної,  діалогічної  та
монологічної  компетентностей,  помірним,  чітким,  вільним,  виразним
мовленням, умінням відповідати на поставленні запитання, слухати та розуміти
усні висловлювання, сформованістю усіх видів мовленнєвої компетенції [1].

У  Державному  стандарті  початкової  загальної  освіти  (далі  ДСПЗО)
визначено  мету  вивчення   української  мови  — формування  в  учнів
комунікативної  компетентності  шляхом засвоєння  доступного  та  необхідного
обсягу знань з мови, опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття
певного соціального досвіду.  Особливість  навчання мови полягає в тому,  що
вона є не тільки навчальним предметом, а й найважливішим засобом навчання,
виховання та розвитку особистості у процесі опанування всіх інших предметів
початкової загальної освіти.  У нових програмах з мови закладено теоретичні
відомості  та  мовленнєво-мовні  правила, розраховані  не  стільки  на
запам’ятовування, скільки на практичне засвоєння їх.

Виходячи зі змістового аналізу вивчення рідної мови, процес мовленнєво-
комунікативного  розвитку  дітей  у  дошкільному  навчальному  закладі  та
початковій  школі  відбувається  з  урахуванням  принципів перспективності  і
наступності  з  необхідним  рівнем  комунікативних  умінь.  Проте,  як  свідчать
спостереження,  до  школи  приходять  діти  з досить різною  мовленнєвою
підготовкою,  від рівня якої  залежатиме успішність подальшого навчання в  1
класі. 

Н. Шиліна,  О. Кохан  розглядають  мовленнєво-комунікативну  готовність
дітей до навчання в школі як наявність у них достатнього лексичного запасу,
оволодіння правильною звуковимовою та граматичною правильністю мовлення,
звуковим  аналізом  слів,  уміння  послідовно  і зв’язно  висловлюватись,
використання  в  мовленнєвій  практиці  етичних  засад  спілкування,  уміння
встановлювати контакт з однолітками та дорослими [2].

 «Основна мета  початкового курсу української  мови,  на чому акцентує
увагу  М. Вашуленко,  полягає  у  формуванні  комунікативної  компетентності
молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою
в  процесі  спілкування,  пізнанні  навколишнього  світу,  вирішенні  життєво
важливих завдань» [3, с.  17], а вміння ефективно здійснювати комунікацію в



сучасному суспільстві набула всеохоплювального характеру.
Учені  лінгводидакти   визначають  мовно-мовленнєву  компетентність

особистості у засвоєнні знань про мову і сформованості умінь користуватися
нею, багатством її виражальних засобів залежно від мети та умов спілкування
[3].

Нині все більше дошкільників і молодших школярів відчувають труднощі
у спілкуванні  і  з дорослим,   і з однолітками. Обмеження словникового запасу,
невміння  висловлювати  свої  думки,  відповідати  на  запитання  дорослих,
розуміти інших  — раніше діагностували в дітей із неблагополучних сімей та
дитячих будинків, у яких коло спілкування було обмежене. Нині ці мовленнєво-
комунікативні  проблеми  спостерігаються  в  більшості  дітей,  не  зважаючи  на
соціальний статус та благополуччя сім’ї, у якій виховується дитина. 

Якщо провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра,  а  молодших
школярів — навчання, то основною метою дошкільного навчального закладу в
реалізації  принципу  перспективності  та  підготовки  до  навчання  є  озброїти
майбутнього  першокласника  першими  вміннями  вчитися,  що  є  запорукою
успішної готовності дітей до нового виду діяльності, його плавного переходу, в
підведенні до опанування основи наук.

На  нашу  думку,  для  належного  рівня  мовленнєво-комунікативного
розвитку  майбутніх  першокласників  вихователі  дошкільних  навчальних
закладів  і вчителі  початкових  класів  (у  подальшому  навчанні)  повинні
«компенсувати»  брак  живого  спілкування,  вводити  дітей  у  різні  мовленнєві
ситуації  (близькі  їхньому  життєвому  досвіду),  пробуджуючи  до  активної
ініціативи та мовленнєвої активності. Відповідність вимог шкільної програми
щодо  розвитку  зв’язного  мовлення першокласників означає  не  просто
задовільнити ці  вимоги,  а  забезпечити реалізацію принципу наступності між
дошкільною  і  початковою  освітою для  досягнення  основної  мети  навчання
рідної  мови  — формування  національно  свідомої,  духовно  багатої  мовної
особистості,  яка  вільно  користується  мовними  засобами.  У  дошкільні  роки
дитина  повинна  оволодіти  не  лише  рідною  мовою,  а  й  певними  вміннями
спілкування  з  іншими  людьми,  що  і  є  передумовою  успішної  адаптації  та
навчання у першому класі, що вводять дитину в нові ситуації спілкування.
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