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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ СЛОВЕСНОГО 
М А Т Е Р І А Л У У Ч Н Я М И П О Ч А Т К О В И Х К Л А С І В 

І З П О Р У Ш Е Н Н Я М И С Л У Х У 

В статье рассмотрены особенности усвоения словесного материа-
ла в начальных классах специальных общеобразовательных школ для 
детей с нарушениями слуха. Основное внимание уделено речевому раз-
витию детей в различных его формах и видах. Результаты исследова-
ния полажены в основу определения программных требований к обуче-
нию словесной речи учеников начальных классов с нарушениями слуха. 

In article there is a speech about features of mastering of a verbal mate-
rial in initial classes of special comprehensive schools for children with hear-
ing disorder. The basic attention is given speech development of children in 
its various forms and kinds. Results of research have laid down in a basis of 
definition of program requirements to training verbal speech of pupils of ini-
tial classes with hearing disorder. 

Якими б не були локальні чи глобальні тенденції щодо засобів 
комунікації у системі навчання дітей із порушеннями слуху, мож-
ливість повноцінної інтеграції дитини з порушенням слуху у сус-
пільство, комфортність її існування в соціумі, можливість самореа-
лізації, як професійної, так і особистішої, великою мірою залежать 
від опанування дитиною словесного мовлення. Відтак засвоєння 
словесного матеріалу дітьми з порушеннями слуху є актуальною 
науковою проблемою, яка потребує свого подальшого вивчення та 
пошуку оптимальних шляхів її роз'язання. 

Відповідно до системного підходу у психології (Б. Ф. Ломов, 
С. П. Бочарова, В. Я. Ляудіс), психічна діяльність розглядається 
не як комплекс окремих психічних функцій, а як багаторівнева сис-
тема, її функціювання забезпечується ансамблем взаємопов'я-
заних і взаємозумовлених процесів, у межах яких здійснюються 
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блоки-комплекси сенсорних, мнемічних, інтелектуальних, мовно-
моторних операцій. Слово — це багатовимірна система. За ним 
стоїть ціла низка зв'язків, які виділяються за різними ознаками. Це — 
звукові, морфологічні, образні та семантичні зв'язки. Здебільшого 
добір провідної системи зв'язків під час засвоєння слів здійснюється на 
користь семантичної системи. Інші, більш елементарні, зв'язки актуа-
лізуються лише у тому разі, коли запам'ятовуються незнайомі, 
погано зрозумілі слова. Тоді замість слів зразку у репродукціях з'яв-
ляються схожі за звуковими, морфологічними або образно-ситуа-
тивними ознаками слова (О. С. Виноградова). Семантичні зв'язки 
дають підстави для включення сприйнятого слова у цілісну ієрархіч-
но вибудовану систему категорій: зв'язки за видовими, родовими 
ознаками тощо — словесні узагальнення різного ступеня узагальненості 
(О. Р. Лурія). Формування словесних узагальнень — понять у дитини 
відбувається поступово і відображає динаміку її інтелектуального 
розвитку (за Л. С Виготським). Наближеним до поняття за ступенем 
узагальненості є образ уявлення. Він утворюється в результаті полісен-
сорного сприймання та інтелектуальної переробки вражень від сприй-
нятого: відокремлення ознак, усвідомлення серед них найбільш 
суттєвих і абстрагування від другорядних, аналізу, віднесення до пев-
ної категорії тощо. Результатом інтелектуальної переробки стає ско-
рочений, схематичний, полімодальний образ уявлення. Засвоєння 
словесного матеріалу дітьми з порушеннями слуху спирається на 
систему тих уявлень, що формуються в процесі набуття соціального 
досвіду дитиною. Важливо, що образи уявлень упродовж тривалого 
часу можуть зберігатись у латентному стані і актуалізуватися тоді, ко-
ли людина зустрічається із ситуацією, яка має спільні ланки із цим 
образом. Так слово може слугувати сигналом для актуалізації образ-
них уявлень. Засвоєння слова супроводжується його включенням до 
системи вже відомих кодів, у якій найважливіші ознаки домінують, 
а підлеглі, побічні відтісняються. Створення образних уявлень і їх 
актуалізація уможливлюють свідоме сприймання і розуміння слів, 
а відтак і якісне запам'ятовування словесного матеріалу. 

Сформованість адекватних образних уявлень у дитини визна-
чається передусім умовами, за яких проходить її розвиток. Умови, 
в яких відбувається цей процес у дітей із порушеннями слуху знач-
но ускладнені як слуховою депривацією, так і вторинними наслід-
ками розладу слуху. Порушення функціювання одного з найваж-
ливіших сенсорних каналів звужує потік інформації, що надходить, 
робить неповними образи уявлень. Через недостатність керування 
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поведінкою дитини мовленням з боку дорослих дитина часто не 
помічає важливих ознак, не звертає на них уваги. Навіть зорові 
образи предметів, сформовані спонтанно, без прицільної уваги до 
особливостей предмета, призначення тощо у разі імперичної пере-
вірки виявляються недосконалими (М. Ю. Pay). Виникають специ-
фічні негативні особливості сприймання, образної пам'яті, наоч-
но-дійового та наочно-образного мислення. Складність спілкування 
збіднює соціальний досвід, знижує пізнавальну активність дитини. 
Ускладнене сприймання мовленнєвих зразків не забезпечує дос-
татнього тренування запам'ятовування вербальних одиниць. Таким 
чином усі основні структурно-функційні компоненти пізнавальної 
діяльності (сенсорні, інтелектуальні, мовно-моторні, мнемічні) 
у дитини з вадами слуху виявляються певною мірою порушеними. 
Не дивно, що за таких умов засвоєння словесного матеріалу відбу-
вається зі значною специфікою. 

Для з'ясування наявності у свідомості дитини з порушенням 
слуху предметно-образного підґрунтя для засвоєння словесного 
матеріалу і здаттості скористатися ним ми розробили і використа-
ли серію діагностичних вправ. Ми мали на меті з'ясувати: 

— чи викликають вербальні одиниці реакції «впізнавання» 
відповідної образної інформації; 

— чи актуалізує словесний матеріал об'єктно-динамічні образні 
уявлення; 

— чи зберігає образна пам'ять глухих дітей такі уявлення, які мо-
жуть слугувати повноцінним підґрунтям для засвоєння словесного 
матеріалу; 

— чи є усвідомленим сприймання того словесного матеріалу 
який потрібно засвоїти. 

Спинимось на деяких, виявлених нами, особливостях. Частина 
дітей не зуміла травильно підібрати малюнки до речень тексту з низ-
ки запропонованих малюнків, в якій, крім малюнків, що відповіда-
ють частинам тексту, були ще малюнки із зображенням героїв тексту, 
які перебувають в іншій обстановці, виконують інші дії. Ці діти у до-
борі малюнків орієнтувались на окремі слова, добирали малюнки з їх 
зображенням, а не виділяли зміст усього речення з тексту. Такі труд-
нощі зустрічалися і під час добору малюнків до окремих речень. 
Частина дітей не змогла розмістити у правильній послідовності се-
рію малюнків, яка відповідає описаній у тексті, знайомій дитині 
діяльності. Навігь на образному рівні окремі діти не зуміли проана-
лізувати знайому діяльність, установити послідовність дій. Подібних 
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помилок у роботі з дітьми зі збереженим слухом ми не спостерігали. 
Після відтворення низки слів дітям пропонували відібрати малюнки, 
що відповідають цим словам. Діти із порушеннями слуху правильно 
підібрали значно менше малюнків, мали труднощі під час добору навіть 
тоді, коли слова відтворювали правильно. Завдання намалювати те, 
що запам'ятовували, чуючі діти, як правило, сприймали швидко і ви-
конували правильно. Діти з порушеннями слуху в цілому витрачали 
більше часу, перш ніж розпочати малювання на пригадування, 
частіше зверталися за допомогою, запитували, чи правильно буде на-
малювати той чи інший предмет. Під час малювання часто не зобра-
жували головного, фіксували увагу на другорядному, несуттєвому, 
старанно вимальовували ознаки, притаманні конкретному предмету, 
а не групі предметів, що має таку назву. Ми виявили, що у разі за-
пам'ятовування словесного матеріалу діти з порушеннями слуху 
нерідко не усвідомлюють того смислу, який у ньому закладений, по-
чинають добирати предметно-образні відповідники вербальних оди-
ниць тільки тоді, коли це є змістом окремого додаткового завдання, 
мають труднощі під час такого добору. Крім того, об'єктно-динамічні 
образні уявлення виявляються недостатньо сформованими, щоб слу-
гувати надійним підґрунтям для засвоєння словесного матеріалу. 

Виявлена специфіка лягла в основу розроблення програмних 
вимог до навчання словесного мовлення учнів початкових класів із 
порушеннями слуху, які грунтуються на широкому впровадженні 
пропедевтичних, корекційно-розвивальних прийомів і методів ро-
боти над засвоєнням словесного матеріалу. 
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