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The article talks about the main tendency in teaching the course of «psy&
chopathology» duringthe education of psychologists (special). The main
problamatic questions about the teaching during lecturing, practical and lab&
oratory courses are higlighted. The main knowledge and abilities which
should be formed in psychologists after studying this course and which have
to be used by them in practical professional work are shown.

Key words: рreparation of specialists, psychopathology, practical pro/

fessional work, work with children with problems of development.
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ В РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ
УЧНІВ І ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЧИТАЧА

У статті доведено, що розвиток мовлення розумово відсталих
учнів впливає на формування у них читацької діяльності.

Ключові слова: розвиток мовлення, розумово відсталі учні, чи/

тацька діяльність.
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Книжки, особливо художня література, є важливим засобом

формування життєвої компетентності розумово відсталих школя/

рів. Компетентність — особлива характеристика людини, яка пов/

ноцінно реалізує себе у житті, володіє відповідними знаннями

й уміннями, життєвим досвідом, культурою. Тому одним із завдань

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово

відсталих дітей є повна або часткова корекція притаманних їм по/

рушень психофізичного розвитку, що передбачає оволодіння ос/

новними складовими життєвої компетентності, необхідними для

успішної адаптації та соціальної інтеграції у суспільстві. Завдяки їм

компетентний випускник, використовуючи набуті у школі знання

й уміння, успішно здобуває і переробляє необхідну інформацію,

визначає власне життєве кредо й сумлінно його дотримується, зав/

дяки чому успішно соціально інтегрується та професійно адап/

тується у житті. 

Однією зі складових життєвої компетентності є комунікативна

компетентність, цілеспрямоване формування якої у розумово

відсталих учнів відбувається не лише на уроках української мови,

а й на уроках пояснювального та літературного читання. Робота

з творами художньої літератури на уроках читання передбачає два

періоди: І — підготовчий (1–6/й класи), ІІ — основний (7–10/ті кла/

си). Завдяки художній літературі актуалізуються й організуються

емоції, виникає величезне духовне піднесення й радість, вона стає

могутнім стимулом, «за допомогою якого піднімаються брили

знань» [3, 42]. Це сприяє розвитку уважності й запам’ятовування,

виникає бажання працювати з книгою. Будучи мистецтвом слова,

художня література спрямована на індивідуальне сприймання й по/

чуття читача/учня, які забезпечують формування життєвої компе/

тентності особистості читача; відбувається емоційний відгук на те,

що читається, що в ньому схвилювало. Почуття, як відомо, стають

основою моральних звичок, підґрунтям для стійкого емоційного

ставлення до різноманітних суттєвих явищ життя. Стійкі види

емоційного ставлення спрямовують зміни в особистості читача/учня

в позитивний бік, коригується його інтелектуальна сфера, оскіль/

ки, як вказував Л. С. Виготський, думка народжується з моти/

ваційної сфери [3]. Працюючи з художнім твором, розумово відста/

лий читач/учень намагається не лише розповісти про що дізнався,

а й прагне наслідувати вчинки героїв, копіювати їхню поведінку,

завдяки чому відбуваються значні зрушення між інтелектуальним
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і афективним компонентами особистості на користь інтелектуаль/

ного. Інтенсивно коригуються не лише вищі психічні функції,

а й нижчі. 

Естетичне й художнє в літературному пізнанні охоплює пізна/

вальна функція літератури, яка формується завдяки світогляду

й аперцепції або звертання до життєвого досвіду школярів. Пози/

тивний вплив пізнавальної функції на мисленнєву діяльність забез/

печує корекцію недоліків мисленнєвих процесів. Розуміючи смисл

читаного тексту художнього твору, вникаючи у його зміст, особли/

во у процесі колективної роботи над змістом твору, читач/учень

рефлексує, що сприяє корекції його емоційно/вольових якостей.

Створюються індивідуальні осмислені художні образи. Водночас

реалізується освітня функція літератури, оскільки кожен школяр,

читаючи, отримує певні знання, що допомагають йому краще опа/

нувати навчальний предмет. 

Художня література як мистецтво слова спрямована на індивіду/

альне сприймання і почуття читача, тому важливою є функція

індивідуального підходу, яка відіграє провідну роль щодо корекції

особистісних якостей школярів з інтелектуальною недостатністю,

тому що індивідуальне читання забезпечує опанування культурою

людських взаємин. Для розумово відсталих це дуже важливо, оскіль/

ки для їхньої поведінки характерні замкнутість, несформованість

навички міжособистісного спілкування, внаслідок чого виникає не/

бажання вступати в контакт як з дорослими, так і з однолітками.

Часто й знаючи формули мовленнєвого етикету, учні здебільшого не

користуються ними у мовленнєвій діяльності. Крім вказаних

внутрішніх причин, поведінка школярів залежить і від зовнішніх

причин, викликаних засиллям масової поп/культури, відсутністю

дитячих кінофільмів, створених на основі кращих дитячих літера/

турних творів, ціновою недоступністю для переважної більшості чи/

тачів/школярів сучасної дитячої художньої та науково/пізнавальної

літератури. Також більшість сучасних засобів масової інформації

пропагує бездуховність, поширюючи в суспільстві серед людських

взаємин негативне. Художня література навчає розрізняти гарне

й негарне, добро і зло, вчить співпереживати, проявляти людино/

любство, толерантність, доброзичливість у стосунках, чого так час/

то бракує розумово відсталим школярам. Завдяки кліповому мис/

ленню засоби масової інформації формують візуальну свідомість,

нівелюючи виховну функцію мистецтва слова. Атрофується логічне
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мислення, усе подається так, як того бажає носій інформації, а ду/

ховні цінності зневажаються. Учні/глядачі стають нездатними до

співпереживання. Між тим, якщо немає співпереживання, вказує

В. Порус, то немає й здатності зрозуміти іншу людину, оскільки не

усвідомлюються і не відчуваються всі її потреби, прагнення, радощі

й горе [5]. Бажання думати, мислити зникає. Натомість виникає ба/

жання йти найлегшим шляхом — через слухозорове сприймання до

візуальної свідомості, до предметно/наочного мислення, заперечу/

ючи логічне. Збіднюються найвищі форми людського мислення.

Перестає формуватися логічно/образне мислення. Призупиняється

розумовий розвиток, учні наче повертаються назад у своєму розвит/

ку. У них не розвиваються увага, уява, мислення, не формуються

мисленнєві образи уявлень, пам’ять, діти зі значними труднощами

оволодівають лексико/семантичними засобами. Проте словнико/

вий запас поповнюється словесними штампами, сучасним далеко

не високоморальним молодіжним сленгом, який без спеціального

словника годі зрозуміти. Ще не сталий духовний світ руйнується,

поступово втрачаються набуті моральні норми. Не формуються по/

чуття чуйності, людинолюбства, співпереживання, дружелюбності,

які забезпечує емоційна функція художньої літератури. 

Крім названих, художній літературі притаманна самодостатня

естетична цінність, яку залежно від мети й досвіду читачів/учнів

можна інтерпретувати по/різному, яка завдяки переконанню стає

особистою думкою кожного читача, незважаючи на приналежність

тому, хто її продукує. Художня література сприяє формуванню есте/

тичних смаків, розвитку творчих можливостей читачів/учнів, зав/

дяки яким відбувається їхня успішна адаптація й соціалізація

в суспільстві. 

Отже, кожна з вказаних літературних функцій, реалізована в ху/

дожньому творі, відіграє суттєву роль у корекційно/розвитковому

процесі становлення духовної сфери особистості розумово відста/

лих школярів. Формуються ціннісні орієнтації, які забезпечує

стійка система цілеспрямованих інтересів і потреб. Пізнавальні

інтереси є дієвим стимулом набуття знань та розширення світогля/

ду, на що неодноразово вказували у своїх працях І. Г. Єременко,

Н. Г. Морозова, В. М. Синьов [6] та ін. Виникаючи на основі пізна/

вального бажання до певної галузі діяльності, зокрема до читання

творів художньої літератури, інтереси переростають у стійкі осо/

бистісні пізнавальні потреби. Зважаючи на це, під час добору
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змістового матеріалу для програм з читання ми враховували пси/

хофізичні особливості учнів кожного класу, на основі яких визнача/

ли такі критерії добору літературно/художніх творів, як доступ/

ність, доцільність, достатність. Дотримання їх сприятиме

розумінню учнями смислу кожного прочитаного твору, нейтралізу/

ючи негативні чинники, завдяки яким порушується розуміння ма/

теріалу, який читається. 

Ми дослідили динаміку й залежність формування ціннісних

орієнтацій від сформованості у розумово відсталих школярів дру/

гих, сьомих і десятих класів та в розумово відсталих учнів технічних

груп професійно/технічних навчальних закладів від сформованості

потреб і мотивів читати художні твори за такими показниками: чи/

тання за вказівкою учителя (за програмою), читання за порадою

знайомих, читання за бажанням. Отримані експериментальні дані

свідчать, що переважна більшість школярів 2/х і 7/х класів читають

за вимогою педагогів. Лише незначна частина респондентів вияв/

ляє бажання до читання певних творів художньої літератури (хлоп/

чики люблять читати про пригоди героїв/однолітків, дівчатка —

про взаємини між підлітками). Десятикласники читають художню

літературу як за вимогою, так і за порадами знайомих. За бажанням

(для душі) читають лише 25% опитаних десятикласників. 

Опитування й анкетування учнів технічних груп ПТНЗ свід/

чить, що переважна більшість з них читає художню літературу за

порадами знайомих, здебільшого батьків, та за бажанням, оскільки

відповідного предмета в ПТНЗ учні не вивчають. Зовсім не читає

художню літературу незначна кількість респондентів ПТНЗ, які

зізналися, що читали художню літературу лише під час шкільного

навчання. Для них характерною є інтелектуальна пасивність, певна

відчуженість, неконтактність, відсутність інтересу до опанування

теоретичними дисциплінами. 

Учні ПТНЗ, які читають художню літературу, беруть активну

участь у масових заходах, що проводяться у навчальних закладах,

виявляють підвищений інтерес до обраної професії, намагаються

читати спеціальну технічну літературу, яка стосується обраної про/

фесії, беруть активну участь у самоврядуванні, дисципліновані та

відповідально ставляться до занять. Переважна більшість із них,

крім художньої літератури, читають періодичну пресу. Водночас

учні відмітили, що цікавляться й політичними подіями, які відбува/

ються в Україні. Відрадно, що майже всі з них добре навчаються.
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Проте розповідь уже прочитаного матеріалу чи того, який читають,

давалася як школярам, так і учням ПТНЗ зі значними труднощами.

Дітям важко було пригадати зміст прочитаних творів чи розповісти,

про що читали в газетній замітці. У процесі експерименту ми ви/

явили, що однією з причин несформованості комунікативної компе/

тентності в розумово відсталих школярів є порушення мовленнєвих

функцій, зокрема сигніфікативної (означальної) та комунікативної,

завдяки чому належним чином діти не можуть оволодівати лексич/

ними й комунікативними вміннями. Достатній лексичний запас —

надійна матеріальна база, що є основою комунікації та забезпечує

успішне формування комунікативних умінь. Звідси й посилена

увага до стану сформованості у школярів сигніфікативної функції

мовлення, сутність якої полягає у пов’язуванні слова з мис/

леннєвими образами, в яких у свідомості людини зафіксовано

знання про предмети об’єктивної дійсності. Відомий дитячий пси/

холог Г. О. Люблінська стверджує, що єдність сигніфікації забезпе/

чує взаєморозуміння між комунікантами. Розуміння процесу

сигніфікації в розумово відсталих учнів дає можливість розкрити

причини труднощів та особливості опанування комунікативною

компетентністю означеною категорією школярів. 

У нормі слова, як вказував І. П. Павлов, стають для людини пов/

ноцінними «сигналами сигналів». Людина, розуміючи й усвідомлю/

ючи смисл слів, які сприймаються та якими вона послуговується,

адекватно співвідносить їх з предметами, що ними означаються.

Формуються відповідні словам цілісні мисленнєві уявні образи

предметів, які осмислюються, усвідомлюються і закріплюються

в пам’яті, а в разі необхідності уявляються та відтворюються (уяв/

лення пам’яті). Оскільки основою сигніфікації є складні психічні

процеси: порівняння, класифікація, моделювання, систематизація,

узагальнення, абстрагування та аналітико/синтетичний вибір зна/

чення слова з низки можливих, під час вибору необхідного слова

й осмислення його змісту у процесі спілкування з партнером або са/

мостійного здобуття інформації з певного тексту, людина одночасно

пригадує й уявляє мисленнєвий образ предмета й слово, яке означає

його назву, забезпечуючи зв’язок адекватно цілісних мисленнєвих

образів уявлення предмета й слова. У розумово відсталих школярів,

внаслідок ураження першої сигнальної системи перцептивні дії на

рівні тактильного, слухового, зорового та інших аналізаторів поруше/

ні, що призводить до неповного, часткового сприймання предметів,
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до нерозуміння їхньої сутності, а на основі цього — до неусвідом/

лення, оскільки різновиди розумових дій (сприймання й розуміння)

не забезпечують процес усвідомлення. Повноцінні мисленнєві об/

рази предметів не фіксуються і не закріплюються у пам’яті. Зафіксо/

вані неточні, приблизні, іноді ледь окреслені образи. 

Порушення другої сигнальної системи призводять до непра/

вильного сприймання слів на фонетичному, лексичному й синтак/

сичному рівнях. Зокрема, вони сприймаються переважно за звуко/

вим складом, а не за смислом, тому й не стають для розумово

відсталих школярів «сигналами сигналів», оскільки неправильно

сигналізують про предмет мовлення. Внаслідок цього затримується

або призупиняється формування словесно/образного мислення.

Сприймаючи слово спотворено, учень не може правильно уявити

образ предмета, який даним словом означається. 

Аналізуючи літературу з досліджуваної проблеми та результати

обстеження дітей на предмет сформованості в них сигніфікативної

функції мовлення, ми дійшли висновку, що корекція її буде

успішною в разі оволодіння школярами лексичним значенням сло/

ва (ЛЗС), тобто змістом слова, який відображається у свідомості та

закріплює в ній уявлення про предмет, явище, властивість, процес.

ЛЗС формується у процесі активної діяльності комунікантів, що ві/

діграє провідну роль у пізнавальній діяльності людини. За  Л. С. Ви/

готським, у значенні слова зав’язаний вузол тієї єдності, яка нази/

вається мовленнєвим мисленням [3]. Отже, від належного

оволодіння значенням слова у шкільному віці залежить якісна

зміна способів мислення, що дуже важливо для розумово відсталих

учнів. Як наголошував Л. С. Виготський, свідомість відображає се/

бе у слові, як сонце в малій краплинці води, а слово належить до

свідомості, як жива клітина до організму, як малий світ до велико/

го, будучи малим світом свідомості. Успішне оволодіння школяра/

ми ЛЗС залежить від належного опанування ними лексичними

вміннями. Серед різноманітності лексичних умінь ми виділили ті,

якими можуть оволодіти розумово відсталі школярі підготовчого —

6/го класів та ввели дані уміння у навчальні програми з української

мови та читання: уміння диференціювати слово і предмет, поясню/

вати значення загальновживаних слів, доречно користуватися сло/

вами в усному й писемному мовленні. Названі вміння склали

орієнтувальну основу мовленнєвої діяльності. Виконавчий етап

мовленнєвої діяльності забезпечують такі уміння, як виділяти в даному
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тексті певний лексичний засіб і доводити доцільність чи не/

доцільність його вживання; конструювати словосполучення і ре/

чення, знаходити в тексті невдало вжиті слова; виправляти текст.

Оволодіння лексичними вміннями буде успішним, якщо базувати/

меться на виконанні певної групи вправ. У дослідженні ми вико/

ристали три групи вправ, поклавши в основу методики роботи з ни/

ми комунікативно/діяльнісний підхід щодо навчання учнів мови та

мовлення. Першу групу вправ склали лексико/логічні вправи:

а) вправи на підведення видових понять під родові й розчленуван/

ня видових понять на родові; б) вправи на розпізнавання предмета

та його ознаки; в) вправи на порівняння й знаходження подібних та

відмінних ознак предметів; г) вправи на просте логічне визначення

предмета; д) вправи на визначення предмета за його дією. До другої

групи вправ віднесені лексико/граматичні вправи: вправи на утво/

рення однієї частини мови від іншої та вправи на розрізнення од/

нокорінних і споріднених слів. Третю групу склали лексико/стиліс/

тичні вправи: а) вправи з антонімами; б) вправи із синонімами;

в) вправи зі словами, що мають пряме й переносне значення;

г) вправи з багатозначними словами [3]. 

Аналіз результатів виконання школярами вправ дав можливість

визначити чинники, за яких можливе успішне засвоєння учнями

лексичного значення слова, це засоби контекстуальної лексичної

семантики; ефективні прийоми запам’ятовування; опора на бесіду

евристичного спрямування у процесі роботи учнів з текстом ху/

дожнього твору; опора на унаочнення як домінуючий засіб з метою

вияву найінформативніших ознак предметів; розширення життєво/

го досвіду школярів. 

Проте належне володіння лексичними уміннями ще не забезпе/

чує опанування на достатньому рівні комунікативнми вміннями.

Як свідчать результати проведеного нами дослідження, для цього

учні повинні оволодіти аудіювальними вміннями. Адже під час

аудіювання розумово відсталі школярі зі значними труднощами

сприймають зміст запропонованих для прослуховування як невідо/

мих, так і відомих текстів художніх творів. Учні не можуть визначи/

ти на слух тему художнього твору, не кажучи про основну думку. Не

розуміючи смислу почутих у змісті текстів окремих слів, що при/

зводить до нерозуміння сутності тексту загалом, учні продукують

відповіді, неадекватні змісту прослуханого тексту, самостійно не

відокремлюють головне від другорядного, не використовують
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мікроконтекст або контекст для пояснення значення незрозумілих

слів, самостійно не можуть зробити висновок із прослуханого. Пе/

реважна більшість респондентів не може підібрати до того чи іншо/

го слова лексико/семантичних варіантів, допускає часті порушення

лексико/граматичної сполучуваності слів. Зважаючи на результати

проведеного дослідження, ми визначили ті аудіювальні вміння,

якими можуть оволодіти розумово відсталі школярі. На наш по/

гляд, розумово відсталі учні можуть оволодіти аудіювальними

уміннями протягом трьох етапів. Перший, підготовчий, етап перед/

бачає опанування вміннями розпізнавати знайомі мовні одиниці

в новому мовленнєвому оточенні, з’ясовувати та визначати значен/

ня багатозначного слова в певному мовленнєвому контексті, ро/

зуміти значення нових зразків мовлення та загальний зміст вислов/

лювання загалом. Протягом другого, орієнтувального, етапу учні

опановують уміння швидко розпізнавати на слух окремі звуки, скла/

ди, слова, словосполучення, речення, висловлювання; уміння визна/

чати фонетичні межі слів у мовленнєвому потоці, виділяти словес/

ний і логічний наголоси, визначати тип речення за його інтонацією,

розпочати або продовжити розповідь, придумати заголовок до про/

слуханого висловлювання; назвати головних персонажів (героїв)

твору; уміння вказати те, що не відповідає змісту тексту загалом. 

Вивчаючи можливості розумово відсталих учнів школи І ступеня

щодо оволодіння ними аудіювальними вміннями, ми перевірили, чи

розрізняють учні других класів (які вже мають певний запас знань

і вмінь з української мови та читання) слова, словосполучення і ре/

чення. Аналіз отриманих даних свідчить, що другокласники недо/

статньо володіють вміннями розрізняти слова, словосполучення та

речення. Так, 36% обстежених назвали словами словосполучення,

а слова — реченнями; 64% не розрізняли словосполучення і слова;

63% школярів не усвідомлювали основних ознак речення. Також

більшість з обстежених не змогли самостійно, без нашої допомоги,

скласти з поданими словами речення. Щоб подолати це, на уроках

читання ми використовували різноманітні опори. Наголошуючи на

значенні наочності, О. М. Леонтьєв вказував, що наочний матеріал

стає зовнішньою опорою внутрішньої дії, яка здійснюється учнем під

керівництвом учителя у процесі оволодіння знаннями. Тому в ролі до/

помоги на уроках читання ми використовували різноманітні опори:

предметні, ілюстративні, інсценізацію, робочий матеріал із текстів

читанок, складові частини текстів творів, які діти читали, тощо. 
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Формуючи лексичні й аудіювальні вміння, ми водночас форму/

вали й комунікативні вміння, зокрема вміння формулювати тему

висловлювання, підпорядковувати власне висловлювання темі чи

основній думці; уміння добирати відповідний матеріал для вислов/

лювання, будувати власні висловлювання та виправляти й удоско/

налювати їх. Послідовне накопичення названих умінь сприяло ово/

лодінню навичками створювати власні зв’язні висловлювання

різних форм і видів. Увагу до необхідності формування у школярів

комунікативних умінь посилили результати проведеного дослі/

дження щодо володіння учнями 2–4/х та 6–8/х класів комунікатив/

ними вміннями. Так, вивчаючи уміння учнів четвертих класів са/

мостійно складати власне зв’язне висловлювання, ми виявили, що

75% четвертокласників не змогли самостійно придумати назву до

запропонованого тексту художнього твору; 87% обстежених не

виділили складові частини тексту. Проте більшість школярів 2–4/х

класів після надання їм допомоги правильно виконували завдання,

особливо учні з вищим рівнем розвитку пізнавальних можливос/

тей. Серед школярів 6–8/х класів лише 29% зуміли розкрити тему

повідомлення; 27% визначили основну думку; 26% від загального

числа обстежених учнів композиційно правильно побудували ви/

словлювання; завершеність тексту спостерігалася у 18% обстеже/

них; зв’язність — у 21% школярів. Низький рівень розуміння різних

типів текстів виявили 42% школярів, середній — 25%, 33% шко/

лярів не орієнтувались у типах мовлення. Важливо те, що 28% рес/

пондентів під час обстеження використовували зовнішні опори, що

свідчить про можливість оптимізації їхніх пізнавальних можливостей.

Отже, лише опанувавши лексичними, аудіювальними та кому/

нікативними вміннями, розумово відсталі учні зможуть належним

чином зрозуміти сутність тексту художнього твору. Це сприятиме

підвищенню позитивної мотивації до читання художньої літерату/

ри, посиленню бажання читати художні твори, завдяки чому ак/

тивізується читацька діяльність школярів, що допоможе вирішити

проблему формування читачів. 

В статье показано, что развитие речи умственно отсталых уче&
ников влияет на формирование у них читательской деятельности. 

Ключевые слова: развитие речи, умственно отсталые ученики,

читательская деятельность.
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Development of broadcasting mentally of backward students influences
on forming for them of reading activity.

Key words: broadcasting, to put intellectual nedostatnistyu, reading
activity.
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ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ АУТИЧНИХ ДІТЕЙ
В УМОВАХ  ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

У статті розкрито роль і значення інклюзивної форми освіти
аутичних дітей у загальноосвітній школі. Визначено, що включення
(інклюзія) таких дітей у колектив нормально розвинених однолітків
є важливим засобом психологічної корекції в умовах класу.

Ключові слова: інклюзія, інклюзивна школа, супервізія, тьютор,
психологічний супровід, психологічна корекція, спектр аутистичних
порушень, аутична дитина, принципи та умови психологічної корекції.

Останнім часом Україна, як член міжнародної спільноти, пере/

ходить до нової світоглядної парадигми, а саме «Єдине суспільство,
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