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ВСТУП  

Актуальність дослідження. В Україні відбулися позитивні зміни 

щодо суспільного ставлення до осіб з особливими потребами. Програма 

сучасної стратегії спеціальної освіти і державної допомоги приділяє значну 

увагу ранньому виявленню, комплексному супроводу та пошуку нових 

організаційних форм і змісту педагогічної роботи з дітьми особливими 

освітніми потребами, зокрема з інтелектуальними порушеннями. 

Актуальність проблеми зумовлена зростанням чисельності дітей окресленої 

категорії, які розпочинають навчання у спеціальних та загальноосвітніх 

дошкільних та шкільних навчальних закладах і посиленням уваги до їхнього 

розвитку та інтеграції в суспільне життя.   

Практична і соціальна спрямованість навчання, як ключова позиція 

концепції освіти дітей з інтелектуальними порушеннями, зумовила 

вирішення завдань їх соціальної адаптації, серед яких важливим 

компонентом виступає формування соціальних умінь та навичок (І. Бех, В. 

Бондар, Г. Блеч, І. Бобренко, А. Висоцька, О. Гаврилов, Ю. Галецька, І. 

Гладченко,  І. Дмитрієва, Н. Макарчук, О. Маллєр, В. Мачихіна, 

Г. Мерсіянова, А. Міненко, С. Миронова, С. Мирський, Н. Павлова, 

Б. Пінський, В. Синьов, М. Супрун, І. Татьянчикова, Л. Тищенко, С. Трикоз, 

Л. Ханзерук, О. Хохліна, О. Чеботарьова, Д. Шульженко та ін.). Оволодіння 

соціально-адаптаційними навичками є запорукою успішної подальшої 

соціалізації дитини з інтелектуальними порушеннями, у процесі якої вона 

навчається основам соціальної поведінки, комунікативним навичкам, 

навичкам самообслуговування та самостійної праці.   

Аналіз результатів сучасних наукових досліджень дає змогу дійти 

висновку, що значне порушення пізнавальної діяльності у дітей з 

інтелектуальними порушеннями стає основною причиною їхньої соціальної 

дезадаптації, дезорієнтації у навколишньому середовищі, залежності від 

допомоги дорослого. Дослідники підкреслюють важливість раннього періоду 

дитинства як сензитивного щодо формування у дітей соціальних 
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компетенцій, а також забезпечення ефективної допомоги кожній дитині у 

розвитку її індивідуальних здібностей та її особистості з урахуванням 

специфіки формування пізнавальної діяльності. Тому організація та 

функціонування корекційно-розвиткового середовища для дітей означеної 

категорії набуває особливого значення в контексті соціалізації дітей з 

інтелектуальними порушеннями, формування їхньої життєвої 

компетентності.  

Результати аналізу теоретичного підґрунтя і практичного досвіду дали 

змогу засвідчити наявність значних труднощів, що супроводжують процес 

навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, оскільки, навчання є 

основним шляхом корекції недорозвинених психічних процесів у цих дітей. 

Навчальна діяльність основною метою якої є засвоєння навчального 

матеріалу, займає провідне місце у розвитку особистості дитини з 

інтелектуальними порушеннями. Ускладнення в засвоєнні якого дітям 

спеціальної школи нерідко призводять до зниження інтересу до навчання, 

тому необхідно в перші ж шкільні роки розбудити інтерес до навчальних 

занять, зацікавити, мобілізувати увагу учнів, активізувати пізнавальну 

діяльність. Успішна організація навчання дітей з інтелектуальними 

порушеннями в умовах освітнього корекційно-розвиткового середовища 

забезпечується на основі урахування психофізичних особливостей молодших 

школярів, гнучкої адаптації змісту навчання до їх можливостей. Важливим є 

використання різноманітних методів, прийомів, видів корекційно-

розвиткової роботи, спеціальної організації навчання, що забезпечить 

сприятливий ґрунт для очікуваного позитивного результату.   

Відомо, що ефективність засвоєння знань залежить від багатьох факторів: 

мотивації учнів, уміння організувати і контролювати власну діяльність, 

особливостей викладання того чи іншого предмету, але провідну роль у 

засвоєнні навчальних знань, умінь та навичок, особливо в молодшому 

шкільному віці, відіграє рівень розвитку психічних процесів – сприймання, 

уваги, пам’яті та мислення. Зокрема, увага дітей з інтелектуальними 
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порушеннями характеризується мимовільним, нестійким та короткочасним 

характером. 

Дослідники А. Кличов, М. Лила, Є.Мілерян, Ю. Рождественский, 

В. Страхов та інші з’ясовуючи роль окремих властивостей уваги на процес 

навчання зазначають, що саме особливості розвитку властивостей уваги і її 

організованість являються факторами, що визначають успішність навчання, 

особливо в молодшому шкільному віці. Оскільки, увага займає провідне 

місце серед інших психічних процесів, вона розглядається як 

психофізіологічний стан, що характеризує динамічні особливості 

пізнавальних процесів та забезпечує організацію всієї психічної діяльності. 

Тобто, забезпечує організований і цілеспрямований відбір інформації, що 

поступає, вибіркову і тривалу зосередженість психічної активності на об’єкті 

чи діяльності. А також направленість і вибірковість пізнавальних процесів. 

Увагою визначається точність і деталізація сприймання, вибірковість 

пам’яті, направленість і продуктивність мислення і уяви. Ось чому, виникає 

необхідність дослідити ефективність використання інноваційних методик 

корекційно-розвиткової роботи у процесі формування уваги у дітей з 

інтелектуальними порушеннями, від якої залежать якість і результати 

функціонування всієї пізнавальної системи. 

Важливість означеної проблеми для реформування сучасної системи 

спеціальної освіти зумовили вибір теми нашого дослідження «Формування 

уваги у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити використання ефективних методик щодо формування уваги у 

молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. 

Об'єкт дослідження – освітній процес молодших школярів з 

інтелектуальними порушеннями. 

Предмет дослідження – формування уваги у молодших школярів з 

інтелектуальними порушеннями. 

Завдання дослідження: 
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–  з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в спеціальній 

та психолого-педагогічній літературі; 

– дослідити стан сформованості уваги у молодших школярів з 

інтелектуальними порушеннями; 

– експериментально довести ефективність методичних рекомендацій 

щодо формування уваги у молодших школярів з інтелектуальними 

порушеннями. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення 

психолого-педагогічної і наукової літератури; емпіричні: вивчення науково-

методичної літератури, цілеспрямовані спостереження, діагностичні 

завдання, педагогічний експеримент. 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, 

що розроблені у ході експериментального дослідження методичні 

рекомендації можуть бути використані для удосконалення корекційно-

розвиткових програм по формуванню соціально-побутових навичок у дітей з 

інтелектуальними порушеннями.  

Експериментальна база. Дослідження процесу формування уваги у 

молодших школярів з інтелектуальними порушеннями здійснювалося на базі 

комунального закладу «Смілянська спеціальна школа Черкаської обласної 

ради».  

Апробація дослідження. Основні результати дослідження доповідалися 

на засіданнях кафедри спеціальної та інклюзивної освіти та Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуалізація творчого професійного 

потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти» в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.  

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (вісімдесят 

сім найменувань). Загальний обсяг наукової роботи – сімдесят шість 

сторінок. Основний зміст роботи викладено на 69 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та 

практичне розв’язання проблеми формування уваги у молодших школярів з 

інтелектуальними порушеннями.  

Теоретичний аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної 

літератури з проблеми дослідження дав змогу встановити актуальність 

проблеми формування уваги у дітей з інтелектуальними порушеннями. 

З’ясовано, що увага у освітньому процесі потребує постійної активізації та 

вимагає дотримання ряду психолого-педагогічних умов, які сприяють її 

організації та розвитку.  

Запропоновано діагностичні методики, які спрямовано на виявлення 

особливостей уваги молодших школярів з інтелектуальними порушеннями, 

застосування яких дало змогу виявити переважно низький та середній рівні 

сформованості уваги у молодших школярів з інтелектуальними 

порушеннями.  

Обґрунтовано методичні рекомендації щодо формування уваги 

молодших школярів з інтелектуальними порушеннями у навчальному 

процесі. Аналіз результатів експерименту засвідчив достатньо високу 

результативність запропонованих дидактичних вправ, що підтверджується 

підвищенням рівня розвитку властивостей уваги (з низького до середнього 

та достатнього) молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. 

Результати формувального експерименту продемонстрували наявність 

позитивних якісних змін, що притаманні властивостям уваги.  

Кваліфікаційна робота не вичерпує всіх аспектів розглянутої 

проблеми. Подальшого вивчення потребує проблема формування основних 

властивостей уваги у молодших школярів з інтелектуальним порушеннями у 

виховному процесі спеціальної школи.  

 


