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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ  
З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ 

 
Проблема інтелектуальних порушень у дітей дошкільного і молод-

шого шкільного віку є досить актуальною. Це зумовлено останніми досяг-
неннями медико-біологічних наук, які сприяють клінічній диференціації 
різних форм розумової відсталості у дітей. Розумова відсталість – це стан 
організму, при якому інтелект дитини не досягає рівня розвитку, оптима-
льно необхідного для даного віку [4]. Це викликає порушення розвитку 
особистості дитини і не дозволяє без спеціальної допомоги досягти опти-
мально можливого рівня. 

У вітчизняній літературі виділяють дві основні форми розумової від-
сталості. Це олігофренія та деменсія. Перша включає в себе ті форми інте-
лектуальних порушень, які виникли у дітей віком до трьох років і не мають 
тенденції до прогресування. Друга форма розвивається у віці старше трьох 
років і характеризується зниженням уже сформованого інтелекту [4]. Од-
нак, з точки зору генетики такий поділ є досить умовним. Наразі, поняття 
«розумова відсталість» є досить узагальнюючим, оскільки включає резіду-
альні та прогредієнтні клінічні форми інтелектуального недорозвитку. У 
розвинутих країнах частота розумової відсталості складає 1–3 %, причому 
у хлопчиків вона зустрічається у 1,5 рази частіше, ніж у дівчаток. На сьо-
годні, із тисячі дітей шкільного віку 7–10 страждають цією недугою. Згід-
но міжнародної класифікації виділяють чотири ступені розумової відста-
лості: легку, помірну, тяжку і глибоку [4]. Діти із легкими формами розу-
мової відсталості мають право на навчання як у звичайних, так і спеціаль-
них школах. Однак, навчання таких дітей у масових школах формує стійкі 
невдачі у навчанні, складає несприятливі стосунки з однокласниками та 
сприяє формуванню негативізму до навчання і школи в цілому. 

Дослідженням проблеми навчання дітей з порушеннями інтелекту 
займалися, Г.Н. Волкова, Л.С. Гордійчук, С.О. Ігнатієва, Р.І. Лалаєва, 
О.А. Правдіна та інші [1]. Однак, не всі аспекти даної теми є достатньо ви-
вченими. Тому, виявлення порушень розвитку у дітей та їх корекція на 
ранніх етапах становлення особистості є важливим завданням корекційної 
педагогіки. 

Загальновідомо, що основним видом діяльності дітей молодшого 
шкільного віку є навчальна діяльність. Провідна роль у засвоєнні окремих 
понять, процесів, явищ, у формуванні умінь та навичок належить рівню ро-
звитку психічних процесів, таких як, сприймання, мислення, увага та 
пам’ять. Майбутнім педагогам при навчанні дітей з особливими потребами 
необхідно враховувати, що ефективність засвоєння навчального матеріалу 
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залежить у першу чергу від мотиваційної навчальної діяльності учнів. Різні 
аспекти цього питання у спеціальній педагогіці досліджувалися 
Н.Ф. Добриніним, С.І. Костюком, Н.І. Лускановою, В.Г. Петровою, 
Б.М. Пінським та іншими. Огляд літературних джерел та власні експери-
ментальні дослідження під час навчально-логопедичних практик свідчать 
про те, що мотиви діяльності дітей з інтелектуальними вадами 
об’єднуються лише з конкретною ситуацією, яка спрямована на здійснення 
окремих дій, і не сприяють досягненню загальної мети. Домінуючим на-
вчальним мотивом таких дітей є мотивація уникнення покарання. Діти на-
магаються уникнути отримання низьких оцінок і відповідної реакції на них 
з боку батьків та однокласників. Такий мотив створює загалом негативний 
емоційний фон навчальної діяльності. В окремих учнів досить часто вира-
жена мотивація досягнення успіху. Тому, вони намагаються уникнути оці-
ночної ситуації, але в той же час хочуть досягти успіху. Навчальний про-
цес у таких випадках слід проводити у повільному темпі, уникати психіч-
них перевантажень та великої кількості абстрактного матеріалу. Навчаль-
ний матеріал має бути доступним, цікавим та емоційно насиченим. За да-
ними В.І. Ковальова та А.Р. Лурія основним мотивом, який підтримує по-
зитивне ставлення до навчання, є навчальний інтерес. У дітей з інтелектуа-
льними порушеннями такий інтерес проявляється тільки при вивченні 
окремих предметів. Тому, при навчанні дітей з особливими потребами слід 
уникати складних завдань. Такі учні можуть виконувати прості однотипні 
завдання (виписування слів, букв, переписування тексту тощо). При прове-
денні прогулянок, екскурсій дітям доцільно пропонувати зібрати листки, 
плоди рослин різної форми та розмірів, щоб згодом використати їх на за-
няттях із праці для виготовлення простих аплікацій. Готуючись до екскур-
сії, педагог своїми запитаннями та вказівками допомагає дітям послідовно 
ознайомитися з певними предметами (квітами, плодами, листками). Врахо-
вуючи особливості сприймання матеріалу незначними обсягами, необхідно 
провести цикл підготовчих бесід до екскурсії або цикл тематичних екскур-
сій. Для надання емоційного насичення заняттям слід прослухати магніто-
фонні записи співу птахів, віяння вітру, шуму дощу тощо. Такі заняття ро-
звивають зорову увагу, слухове сприймання, поповнюють словниковий за-
пас і виховують любов до природи. 

Після екскурсії необхідно провести декілька занять на закріплення 
матеріалу. При цьому, доцільно використати тематичні дидактичні ігри: 
«Знайди дерево за листком», «З якого дерева?», «Склади рослину». З ча-
сом, дітей навчають утворювати нові слова – відносні прикметники, вико-
риставши дидактичну гру «Який листок упав?». На заняттях зв’язного мо-
влення діти вчаться самостійно розповідати про характерні ознаки предме-
тів, явищ, використовуючи порівняння та слова з переносним значенням. 

Для формування позитивного ставлення дітей з вадами розвитку до 
навчального процесу важливе значення мають власні якості учителя, його 
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доброзичливість, уважність, чуйність, здатність вислухати і зрозуміти ко-
жного учня та вміння працювати з колективом. Це дасть змогу дітям зни-
зити рівень невпевненості у собі та сформувати адекватну самооцінку. 

Здійснюючи індивідуальний підхід, учитель має враховувати, що за 
відношенням до навчання дітей з інтелектуальними порушеннями поділя-
ють на декілька груп, а саме: із стійким продуктивним ставленням, з не-
стійким продуктивним ставленням, з малопродуктивним та індиферентним 
ставленням. Враховуючи такий поділ та використавши навчальну програ-
му, розроблену дефектологами, учитель зможе довести, що особистісний 
ріст дітей з особливими потребами можливий за різних умов навчання, на-
віть при відсутності шкільних успіхів. 

До категорії дітей з вадами інтелекту відносяться діти із сенсорними 
порушеннями, у яких через наявність мовних патологій основним дефек-
том є недорозвиток психічних процесів. Мова є не лише основним механі-
змом мислення, а й формує свідомість людини. Основні параметри розвит-
ку мови у дітей залежать від спадкових чинників. При формуванні мови 
важливе значення мають морфологічні та функціональні особливості нер-
вової системи, дихального, голосоутворювального та артикуляційного від-
ділів верхньої частини периферичного мовленнєвого апарату. При норма-
льному розвитку дитини формування мови й комунікативної поведінки 
взаємопов’язані. При інтелектуальних розладах порушується комунікатив-
но-пізнавальна діяльність. Вади мовлення впливають на засвоєння знань 
учнями, формування у них вмінь і навичок та інтелектуальний розвиток 
вцілому. В таких дітей спостерігаються порушення як лексичної, так і гра-
матичної сторони мовлення. Згідно досліджень, проведених у спеціальних 
школах, такі діти не вміють складати розповіді, їхні речення прості, не 
зв’язані між собою, відсутні узагальнюючі поняття. Під час розмови діти 
не вживають іменники, прикметники, дієслова у множині, не вміють відмі-
нювати слова, не володіють способами творення слів тощо. 

Корекційну роботу слід проводити систематично та послідовно. Це 
дозволить частково подолати недоліки мовлення, збагатити словниковий 
запас дітей з інтелектуальними вадами та сформувати в них певні вміння і 
навички. 

При корекції граматичної сторони мовлення дітям пропонують скла-
дати різні за структурою речення, поступово ускладнюючи завдання (дво-
складові, які включають іменник і дієслово, та поширені, які включають 
підмет, присудок, прямий та непрямий додатки і т. д.) [1, 3]. Під час побу-
дови речень важливе значення має наочність – малюнки, таблиці, графічні 
схеми, опорні слова тощо. Згідно теорії поетапного формування розумових 
дій, необхідно матеріалізувати процес побудови мовленнєвого висловлю-
вання [3]. Різноманітна наочність допомагає символізувати предмети та 
встановлювати взаємозв’язки між ними. 

Досить ефективним засобом є складання речень за таблицями-
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схемами, розробленими В. Чистяковим, у яких представлені окремі слова, 
правильна форма слів та порядок їх розміщення. З часом завдання необ-
хідно ускладнювати, запропонувавши дітям скласти речення за даним по-
чатком, упорядкувати деформовані речення, формувати вміння поширюва-
ти та скорочувати речення. При цьому, доцільно використовувати різнома-
нітний наочний матеріал. Такі вправи не тільки збагатять словниковий за-
пас учнів з вадами інтелекту, а й сприятимуть усвідомленню причинно-
наслідкових зв’язків між словами. 

Для збагачення словникового запасу учням слід пропонувати підби-
рати слова, які вказують на ознаки предметів. Питання слід ставити в такій 
формі: Який буває огірок? (зелений, продовгуватий, свіжий, смачний). Такі 
вправи сприяють також розвиткові мовлення і мислення дітей. 

Одним із напрямків роботи з дітьми, що мають вади інтелектуально-
го розвитку, є навчання учнів узгоджувати слова в реченні та вживати їх у 
відповідному відмінку. З цією метою доцільно запропонувати наступне за-
вдання: Прочитайте речення і поставте у правильному відмінку слово, взя-
те в дужки. Родовий відмінок. У дівчинки не було (іграшка). Мама попро-
сила набрати (вода). Давальний відмінок. Ваня купив зошит (сестра). Мама 
в’яже шапку (дочка). Знахідний відмінок. Таня годує (хом’ячок). Іра тримає 
(квітка). Орудний відмінок. Сніг відкидають (лопата). Каша була з (мас-
ло). Місцевий відмінок. Хлопчик гарно грає на (сопілка). Вона приїхала з 
Києва на (поїзд) [3]. 

Діти з порушенням інтелекту не усвідомлюють, що речення містить 
закінчену думку. В цих випадках необхідно спочатку розвивати в учнів ро-
зуміння змісту речення з прямим порядком слів, а потім – з непрямим по-
рядком слів [3]. Якщо учень не може відповісти на загальне питання про 
зміст речення, йому пропонують допоміжні питання. Наприклад: Хлопчик 
грається. Що робить хлопчик? Хто грається?; Батька запросив директор. 
Хто зробив запрошення?; Траву їсть корова. Хто їсть траву? Молоко ви-
пите кошеням. Хто випив молоко? На заключних етапах роботи необхідно 
формувати розуміння семантики часових і порівняльних конструкцій [3]. 
Наприклад: За весною йде літо. Що йде спочатку? Ведмідь більший за ли-
сицю. Хто менший? 

Для удосконалення розуміння семантики речення, учням пропону-
ють відповісти на запитання до речення. Наприклад: Злякано затремтіла 
струнка осика. Про що розповідається в реченні? Що зробила осика? Якою 
була осика? Як затремтіла осика? 

Важливим напрямком корекційної роботи є завдання над інтонацій-
ним оформленням речення, оскільки інтонація робить речення цілісним 
для сприйняття на слух. Дітей необхідно навчити розрізняти різні види ін-
тонації: наказ, прохання, повідомлення, ствердження, заперечення та інші. 
В результаті проведеної роботи, учнів слід підводити до висновку про те, 
що речення є комунікативною одиницею вищого рівня мови [3]. 
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З метою покращення лексико-граматичної сторони мовлення та зву-
ковимови у дітей з інтелектуальними порушеннями необхідно широко ви-
користовувати дидактичний матеріал – скоромовки, чистомовки, загадки, 
прислів’я з використанням ілюстративного матеріалу [2]. Скоромовки по-
будовані на поєднанні звуків, які ускладнюють швидку вимову слів. Це 
своєрідна мовна гра, яка спрямована на вдосконалення звуковимови та ро-
звиток діалогічного мовлення. Їх можна використовувати для формування 
навичок чіткої вимови звуків, ознайомлення із словами, реченнями, їх міс-
цем і порядком розташування.  

Чистомовки – ритмічний мовний матеріал, що містить нескладне по-
єднання звуків та слів, складних для вимови [2]. Загадки дають змогу пере-
вірити кмітливість, спостережливість і допитливість дитини. Відгадування 
загадок дає змогу дітям уточнювати уявлення про предмети, їх властивості 
та узагальнювати окремі ознаки. Приклади завдань: 

Завдання 1. Відгадайте загадки і підберіть узагальнююче слово до 
відгадок: 

Зимою й літом 
Маячить зеленим цвітом (Сосна). 
Ніхто не лякає, а вся тремтить (Осика). 
Серед літа метелиця – 
Пух летить і стелиться (Тополя). 
Стоять ставки білі, 
На них шапки зелені (Береза). 

Сосна, осика, тополя, береза – дерева. 
Завдання 2. Відгадайте загадки та опишіть ознаки птаха: 

В мене є великий хвіст, 
Я співаю, як артист. 
Спів мій радісний усюди 
Дуже люблять слухать люди (Соловейко). 
Маленький, сіренький 
По гаях літає 
Уночі співає (Соловейко). 

Соловейко – маленький, сіренький з великим хвостом, співає уночі. 
При формуванні узагальнюючих понять дітям доцільно запропону-

вати вправи на узагальнення за одним поняттям (взуття, одяг, їжа, росли-
ни, тварини) та на розвиток подвійного узагальнення (троянда, тюльпан, 
гвоздика – квіти; дуб, береза, липа – дерева; квіти і дерева – рослини) [3]. 

Для збагачення лексичного запасу необхідно розвивати уміння нази-
вати дії за предметом або його зображенням (Пароплав пливе. Літак ле-
тить. Велосипед їде), явищем природи (Грім гримить. Дощ іде. Град па-
дає. Річка тече.). 

Для розвитку вміння підбирати якісні ознаки до слів, які означають 
предмети, пропонують завдання: підібрати слова, які відповідають на питан-
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ня яка?, яке?, який? (чашка, сонце, вітер), підбору відносних (миска, стакан, 
молоко) та присвійних (вовче, котячий, ведмежа) прикметників [2, 3]. 

Важливе значення має розвиток вміння підбирати слова-антоніми, 
знаходити їх у тексті та підбирати до окремих слів. Наприклад, дітям про-
понують підібрати антоніми до багатозначних слів (теплий: одяг, будинок, 
вітер, борщ). 

Одним із напрямків корекційної роботи є формування вміння виділя-
ти та пояснювати переносне значення слів у прислів’ях та приказках. На-
приклад: Правда світліша від сонця (правда світліша). Слово – не горо-
бець, вилетить – не спіймаєш (слово вилетить). Шабля ранить голову, а 
слово душу (слово ранить). Град – аж стогне в хмарі (град стогне). Мороз 
такий, аж зорі скачуть (зорі скачуть). Від солодких слів буває гірко (соло-
дкі слова). Даний мовленнєвий матеріал вчить дітей мислити образами, ро-
зуміти переносне значення висловів та розвиває у них пам’ять [2, 3]. 

Отже, при навчанні дітей з вадами інтелектуального розвитку необ-
хідно розвивати у них позитивну навчальну мотивацію, бажання навчати-
ся, віру у власні сили, збагачувати знання дітей про навколишнє середо-
вище і взаємозв’язки між предметами та явищами, здійснювати індивідуа-
льний підхід до кожної дитини. При проведенні корекційної роботи необ-
хідно уникати психічних перевантажень, не обмежувати час для виконання 
завдань та попереджувати появу втоми. 
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