
204

УДК: 376.1/056.3:159.937.52 І. М. Омельянович,
кандидат педагогічних наук

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЗНАНЬ І ВМІНЬ 
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

ІЗ ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ 
(орієнтування у відношеннях між предметами)

У статті розглянуто проблему розвитку просторового орієнту&
вання в розумово відсталих першокласників. Аналіз досліджень,
здійснений у статті, свідчить про те, що в означеної категорії дітей
ступінь оволодіння просторовими поняттями і вміннями недостат&
ній, а оскільки розвиток просторового орієнтування сприяє успішному
засвоєнню шкільних знань і має зв’язок із повсякденним життям
і діяльністю дитини, названа проблема є актуальною для забезпечен&
ня навчання у допоміжній школі.

Ключові слова: просторове орієнтування, розумова відсталість,

корекція, корекційне навчання.

Успішне оволодіння навчальним матеріалом загальноосвітніх

предметів передбачає наявність у розумово відсталих дітей достат/

нього рівня сформованості просторового орієнтування. 

Просторове орієнтування, як зазначено в літературних джере/

лах, — це складний системний механізм, в основу якого покладені

процеси сприймання, уявлення та беруть участь зоровий, слуховий,

кінестетичний аналізатори, завдяки яким визначаються просторові

ознаки та відношення між об’єктами, а матеріальною основою

просторового орієнтування є діяльність цих аналізаторів, що забез/

печують сприймання простору і відображають особливості розвит/

ку дитини.

Просторове орієнтування передбачає уявлення про форму, вели/

чину, напрямок (відносно себе та інших предметів), орієнтування

у відношеннях між предметами та просторові відношення та зв’язки.

Сучасна наукова психолого/педагогічна література містить ба/

гато досліджень учених/дефектологів, присвячених проблемі фор/

мування та розвитку в дітей просторового орієнтування (М. Г. Аб/

басов [1], О. П. Гаврилушкіна [2], Т. М. Головіна [3], І. О. Грошенков

[4], Н. М. Уманська [5] та ін.). Дослідження цих авторів присвячені
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вивченню особливостей просторового орієнтування розумово

відсталих дітей, розвитку просторової орієнтації у практичній

діяльності учнів допоміжної школи та на уроках образотворчої

діяльності та ручної праці.

Однак проблемі розвитку просторового орієнтування на почат/

ковому етапі навчання не приділялося достатньої уваги, відсутні

спеціальної методики, які забезпечують усвідомлене формування

просторових уявлень на основі міжпредметних зв’язків.

З огляду на вищеозначене, спробуємо розглянути один із показ/

ників просторового орієнтування — орієнтування у відношеннях

між предметами.

Оперування просторовими поняттями включає в себе аналіз

різних просторових ознак, зв’язків, відношень між об’єктами в про/

цесі пізнання навколишнього світу. Аналіз психолого/педагогічних

досліджень доводить, що визначення просторових відношень між

предметами — процес складніший і триваліший порівняно з визна/

ченням просторових ознак об’єкта. Просторове відношення між

предметами передбачає сформованість уявлень і понять про місце/

знаходження предметів, їх розташування відносно один одного.

Проаналізувавши підручники для першого класу (математика,

буквар) та програмні вимоги з метою вивчення наявності вимог

щодо орієнтування у відношеннях між предметами, ми встановили,

які знання повинні отримати діти на кінець навчання у першому

класі.

Навчальна діяльність передбачає використовування учнями

слів, які позначають просторові відношення між предметами, зок/

рема такі як: в, на, біля, під, над, між, перед, після, поряд, за та ін.

У першому півріччі на уроках математики школярі повинні нав/

читись вживати і розуміти зміст таких висловів, як «перед числом»,
«після (числа чи математичного знака)», «посередині відрізків (число&
вого ряду) тощо», «між числами постав знак» та ін.

На уроках читання і письма діти навчаються орієнтуватися на

сторінці книги і зошита, вивчають правила правопису. Тут теж по/

трібні знання слів/термінів, що позначають відношення між пред/

метами. Діти виконують завдання типу: «Розгляньте, що намальо/

вано біля...», «Після слова ... ставимо крапку (кому)», «Підкресліть

літеру, яка знаходиться між літерами ... і...». У процесі навчання

письма дитині потрібно вміти зіставляти просторові ознаки різних

літер, тобто розрізняти просторові відношення між ними. 
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Вже на перших заняттях фізкультури та ритміки школярі по/

винні вміти практично розрізняти просторові відношення між

об’єктами в різних гімнастичних вправах, в рухливих іграх, у впра/

вах з предметами; виконувати інструкції типу: «стань (біля, за, по/

ряд, між, перед, після) ...».

Уроки малювання та ручної праці також передбачають наявність

знань і вмінь із просторового орієнтування між предметами.

Для виявлення рівня знань учнів про просторові відношення

між предметами ми розробили завдання, що дали змогу виявити

вміння дітей орієнтуватись у просторових відношеннях між об’єкта/

ми з точкою відліку від себе та від іншого об’єкта. Це були завдання/

вправи, спосіб виконання яких складався з двох варіантів: спочатку

діти повинні були дати відповіді, що містили слова/характеристики

позначення просторових відношень між предметами (в, перед, на,
біля, після, під, посередині, над, між, за), а потім виконати практич/

ні вправи за словесною інструкцією експериментатора. 

Результати виконання завдань оцінювали за п’ятибальною сис/

темою, де 4 бали одержували учні за самостійне правильне словес/

не позначення відношень між предметами і практичне виконання

дії за інструкцією, що містила ці просторові характеристики, 3 бали —

за правильне називання відношень між предметами і виконання дії

за словесною інструкцією експериментатора, що містила просто/

рові відношення між предметами, за допомогою експериментатора

(повторення словесної інструкції, додаткові питання, вибір пра/

вильної відповіді), 2 бали — якщо учень не називає просторові

відношення навіть за допомогою експериментатора, але може вико/

нати дію практично за словесною інструкцією, що містить просто/

рові характеристики відношень між предметами, 1 бал — якщо ди/

тина правильно називає просторові характеристики, але практично

їх не застосовує, і 0 (нуль) балів — учень не позначає просторові

відношення між предметами словесно і не виконує дію практично.

Результати виконання завдань фіксувались у спеціальних про/

токолах у вигляді таблиць. Отримані дані кількісно опрацьовува/

лись, розраховувалось відсоткове співвідношення знань учнями

кожного відношення між предметами. Обчислення проводилося за

спеціальною формулою.

Проаналізувавши результати, ми визначили стан знань і умінь

першокласників в орієнтуванні між предметами (див. табл. 1).
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За даними табл. 1 можна стверджувати, що лише невелика

кількість дітей справилась із завданнями. Найлегшим для дітей ви/

явилось завдання, яке вимагало встановити відношення між предме/

тами після та за; 9,6% дітей виконали його самостійно і правильно,

7,7% змогли встановити відношення в, перед, на, під, 5,8% — біля, по�
середині, над. Найважчим завданням виявилось встановлення відно/

шення між — тільки 3,9% дітей правильно вирішити це завдання.

За допомогою експериментатора 15,4% учнів змогли встановити

відношення в, 13,5% дітей — відношення перед та посередині, 11,5% —

біля та між, 9,6% — на, над, 7,7% — за, 5,8% — відношення після.

Кількість тих дітей, що не вміли словесно позначити відношен/

ня між предметами, але виконали дію, практично становила 23,1%

(в), 21,2% (перед, після), 19,2% (біля, посередині), 17,3% (над, за)

і 13,5% (на, між).

Правильно позначила відношення між предметами, але не вміла
практично застосувати ці відношення значна кількість дітей, тобто
34,6% — на, 32,7% — після, 30,8% — між, 28,8% — за, 26,9% — пе&
ред, біля, посередині, 23,1% — під, 21,2% — в, над.

Кількісний аналіз отриманих результатів дав змогу виділити чо/

тири рівні оволодіння учнями орієнтуванням у відношеннях між

предметами — це високий, достатній, середній, низький.

Таблиця 1 — Стан сформованості просторового орієнтування
у відношеннях між предметами у розумово відсталих першокласників, %

Відношення 
між предметами

Кількість учнів, що отримали бали, %

«4» «3» «2» «1» «0»

В 7,7 15,4 23,1 21,2 32,7

Перед 7,7 13,5 21,2 26,9 30,8

На 7,7 9,6 13,5 34,6 34,6 

Біля 5,8 11,5 19,2 26,9 36,5 

Після 9,6 5,8 21,2 32,7 30,8 

Під 7,7 11,5 15,4 23,1 42,3 

Посередині 5,8 13,5 19,2 26,9 34,6 

Над 5,8 9,6 17,3 21,2 46,2 

Між 3,9 11,5 13,5 30,8 40,4 

За 9,6 7,7 17,3 28,8 36,5 

методика, практика Розділ ІІ
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Результати рівневого аналізу довели, що учнів з високим рівнем

виявлено лише 1,9%, дуже мало з достатнім рівнем — 9,6%, із се/

реднім — 23,2%, із низьким — 65,4%.

Таким чином, можна стверджувати, що високий і достатній

рівні знань із просторового орієнтування у відношеннях між пред/

метами мають лише 11,5% учнів, а низький рівень знань є характер/

ним для більшості дітей.

Для визначення ефективності умов формування та розвитку прос/

торового орієнтування дітей означеної категорії, які перебували до

вступу в допоміжну школу в різних умовах, нами проведено спеціаль/

не дослідження. Таких дітей виявилось чотири групи: 1) діти, які пере/

бували в дошкільних установах для дітей із вадами в розумовому

розвитку та в інших спеціальних закладах навчального типу, — 28,9%,

2) в дошкільних установах для дітей з нормальним інтелектом та з ва/

дами мовлення — 7,7%, 3) в загальноосвітній школі — 11,5%, 4) в до/

машніх умовах — 51,9%. За результатами виконання кожною із груп

дітей завдань даної серії нами визначені рівні, що наведені в табл. 2.

Дані табл. 1, 2 свідчать, що першокласники, які перебували

в дошкільній установі для дітей із вадами розумового розвитку та

спеціальних навчальних закладах, показали кращі результати, ніж

учні інших груп. Діти тільки цієї групи мали високий рівень знань,

тобто орієнтувались у просторових відношеннях між предметами,

знали їх словесне позначення, могли практично виконувати дії за

інструкцією, що містить слова/терміни позначення цих відношень.

Місце перебування до вступу
в допоміжну школу

Рівні

високий достатній середній низький

Дошкільні установи для дітей
із вадами в розумовому роз/
витку та спеціальні шкільні
заклади

6,7 20 20 53,3

Дошкільні установи для дітей
із нормальним інтелектом та
з вадами мовлення

0 0 50 50

Загальноосвітня школа 0 0 33,3 66,7

Вдома 0 7,4 18,5 74,1
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Половина учнів, які перебували в дошкільній установі для дітей

із нормальним інтелектом та з вадами мовлення, мали середній

рівень знань і така сама кількість — низький рівень.

Першокласники, які рік навчались у загальноосвітній школі,

також показали тільки середній (33,3%) і низький (66,7%) рівні. Їх

знання просторових відношень між предметами виявились най/

нижчими.

Лише 7,4% дітей, які перебували в домашніх умовах, мали до/

статній рівень знань, високого рівня не виявлено і 18,5% показало

середній рівень. Найбільший відсоток (74,1%) дітей виявив низь/

кий рівень знань — порівняно з іншими групами.

Отже, можна констатувати, що тільки невелика кількість дітей,

які перебували в дошкільній установі для дітей із вадами в розумо/

вому розвитку та спеціальних шкільних закладах, показала високий

рівень знань, і найбільше цих дітей, порівняно з іншими групами,

мали достатній рівень. Виходячи з результату дослідження, можна

Результати розподілу першокласників за рівнями орієнтування у просто/
рових відношеннях між предметами на початку та наприкінці навчально/
го року, %:
1 — високий рівень, 2 — достатній рівень, 

3 — середній рівень, 4 — низький рівень
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стверджувати, що більшість учнів має низький рівень знань орієн/

тування у просторових відношеннях між предметами.
Щоб перевірити знання учнями просторового орієнтування

у відношеннях між предметами, які вони отримали за перший рік
навчання у школі за діючою методикою, ми провели дослідження
наприкінці навчального року в перших класах, використовуючи ті
ж самі завдання, що й на початку навчального року. Результати
рівневого порівняння знань оволодіння орієнтуванням у відношен/
нях між предметами на початку та наприкінці навчального року по/
казані на діаграмі (див. рисунок), що наведена нижче.

Наші дослідження вказують на те, що показники знань учнів
просторових відношень між предметами зросли несуттєво.

Отже, результати виконання завдань надали змогу констатувати
в основному низький рівень сформованості уявлень і понять про
просторові відношення між предметами. Робимо висновок, що ли/
ше спеціально організоване навчання може забезпечити достатній
рівень знань з просторового орієнтування, який сприятиме усві/
домленому опануванню загальноосвітніми предметами.

В статье раскрыта проблема пространственной ориентации
умственно отсталых первоклассников. Анализ исследований, осу&
ществленный в статье, свидетельствует о том, что у данной кате&
гории детей младшего школьного возраста степень овладения про&
странственными понятиями и умениями недостаточна, а поскольку
развитие пространственной ориентации способствует успешному
усвоению школьных знаний и имеет связь с ежедневной жизнью и дея&
тельностью ребенка, названная проблема является актуальной для
обеспечения обучения во вспомогательной школе. 

Ключевые слова: пространственное ориентирование, умственная
отсталость, коррекция.

This article is devoted to spatial orientation of mental retarded first gra&
duated pupils. Analysis of research made in this article is evidence that children
with lack of mental development primary school age have not enough degree of
forming acquirement of spatial concepts and habits. It is actual problem now
because developing of spatial orientation gives help for success&ful learning
school knowledge and has connection with children’s daily life and activity.

Key words: mental backwardness, correction, correction teaching.

Розділ ІІ Спеціальна педагогіка:  
досвід,



211

Література

1. Аббасов М. Г. Состояние некоторых навыков пространственной ори/

ентировки у младших умственно отсталых школьников // Дефектология. —

1977. — № 1. — С. 38–42.

2. Гаврилушкина О. П. О некоторых особенностях изобразительной дея/

тельности умственно отсталых дошкольников // Дефектология. — 1972. —

№ 1. — С. 69–72.

3. Головина Т .Н. Развитие пространственного анализа у умственно отс/

талых детей и некоторые пути коррекции его недостатков / Т. Н. Головина /

[под ред. Ж. И. Шиф, В. Г. Петровой, Т. Н. Головиной]. — Москва : Педа/

гогика, 1980. — С. 95–122. — (Психологические проблемы коррекционной

работы во вспомогательной школе).

4. Грошенков И. А. Некоторые особенности пространственной ориенти/

ровки и способы ее развития у учащихся вспомогательной школы на уро/

ках изобразительного искусства // Дефектология. — 1989. — № 5. — С. 33–41.

5. Уманська Н. М. Вивчення просторових уявлень у дітей/олігофренів

старшого дошкільного віку // Питання дефектології. — К. : Рад. шк., 1971. —

Вип. 6. — С. 30–38.

УДК 376.016. В. В. Шорохова,
методист&дефектолог 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ РОЗУМОВО 
ВІДСТАЛИХ УЧНІВ 1–49х КЛАСІВ 

ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядається залежність засвоєння навчального ма&
теріалу розумово відсталими учнями від стану їхньої працездатності.

Ключові слова: розумово відсталі учні, працездатність, втомлю/

ваність, навчання.

У процесі демократизації суспільства неабиякого поширення

набули ідеї гуманізації освіти. На зміну державоцентристській сис/

темі освіти з ознаками жорсткої регламентації навчального проце/

су прийшла дитиноцентристська система, спрямована на інтереси

кожної дитини, задоволення її потреб. Стосується це й розумово

відсталих учнів, особливо школярів 1–4/х класів, початок навчання

методика, практика Розділ ІІ
перспективи 


