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ВСТУП 

 

Актуальність теми зумовлена концептуальними засадами та 

державними вимогами реформування освіти в Україні, спрямованими на 

підвищення комунікативної компетентності, загальномовної і мовленнєвої 

культури учнів, про що зазначається в Концепції спеціальної мовної освіти, 

Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Державному 

стандарті базової і повної середньої освіти. 

На сучасному етапі розвитку України відкриваються нові перспективи 

змін у системі спеціальної освіти, пов’язані з новим ставленням до дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, вирішуються 

проблеми їх соціалізації й інтеграції в суспільство. 

Сучасне усвідомлення проблеми мовної освіти та її реалізації в 

загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальними 

труднощами зумовлює підвищення теоретичного і методичного рівня 

навчання української мови. Це обумовлено тим суттєвим значенням, яке 

надається вивченню української мови в системі навчання, виховання та 

реабілітації осіб з особливими освітніми потребами. 

У дослідженнях науковців, зокрема М. Вашуленка, Т. Донченко, 

Т. Ладиженської, О. Леути, Л. Мацько, М. Пентелюк та ін., зазначається, що 

стан розвитку мовленнєвих і комунікативних умінь особистості залежить від 

стану сформованості лексичних, граматичних, синтаксичних знань та умінь їх 

використовувати у практичній мовленнєвій діяльності, повно і ґрунтовно 

викладаючи думки. Тому процес мовної освіти передбачає інтенсивну роботу 

з формування комунікативних умінь в основних видах мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання, письмо). 

За дослідженнями провідних науковців корекційної педагогіки 

(В. Бондар, Л. Вавіна, Н. Кравець, В. Синьов, Є. Соботович, В. Тарасун, 

Т.  Ульянова, М. Шеремет, М. Ярмаченко та ін.) комунікативна спрямованість 
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навчання української мови визначається основними функціями мовлення, які 

спрямовані на формування соціально активної особистості. 

Вивчення української мови безпосередньо впливає на розвиток та 

корекцію пізнавальних можливостей учнів з інтелектуальними труднощами. 

Тому пошуку засобів активізації процесу засвоєння мовних знань та 

формування мовленнєвих умінь такими учнями завжди приділялась достатня 

увага вчених-дефектологів (А. Аксьонова, Н. Барська, Л. Вавіна, В. Воронкова, 

М. Гнєзділов, Г. Дульнєв, Н. Кравець, В. Левицький, Л. Логвінова, В. Петрова, 

Г. Піонтківська, З. Смирнова, Т. Ульянова, М. Феофанов та ін.). 

Цей пошук нерозривно пов’язаний з дослідженням низки питань, серед 

яких актуальними є формування комунікативних умінь в учнів 6 класів з 

інтелектуальними труднощами на матеріалі вивчення граматичної теми 

«Іменник». 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та розробці 

методики формування комунікативних умінь в учнів 6 класів з 

інтелектуальними труднощами у процесі вивчення граматичної теми 

«Іменник» засобами використання різних методичних прийомів і вправ.  

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Вивчити та проаналізувати ступінь розробленості досліджуваної 

проблеми в загальній і спеціальній лінгводидактичній та психолого-

педагогічній літературі. 

2. Дослідити стан сформованості комунікативних умінь школярів з 

інтелектуальними труднощами на матеріалі вивчення граматичної теми 

«Іменник», виявити їх залежність від рівня сформованості знань і мовленнєвих 

умінь. 

3. Визначити структуру та зміст методики формування 

комунікативних умінь в учнів у процесі вивчення граматичної теми 

«Іменник». 

4. Розробити та експериментально перевірити корекційно-
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розвитковий вплив використання рецептивних, репродуктивних і 

продуктивних вправ на формування комунікативних умінь учнів з 

інтелектуальними труднощами. 

Об’єктом дослідження є процес навчання української мови учнів 6 

класів з інтелектуальними труднощами.  

Предметом дослідження є зміст, методи і засоби формування 

комунікативних умінь в учнів 6 класів з інтелектуальними труднощами в 

процесі вивчення граматичної теми «Іменник».  

Методологічною основою дослідження є розроблені в педагогіці, 

психології та психолінгвістиці положення про складну структуру мовлення та 

його психофізіологічні механізми (Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Лурія, 

О.  Леонтьєв); педагогічні положення про процес пізнання, спосіб одержання 

знань, психолого-педагогічні концепції засвоєння знань (В. Бондар, Л. Вавіна, 

І. Єременко, В. Синьов, В. Тарасун, М. Ярмаченко) системного та 

комунікативно-діяльнісного підходів до розвивального навчання, 

представлених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ 

століття); концепції перебудови спеціальної освіти. 

Теоретичну основу дослідження становлять дослідження корекційної 

педагогіки, загальної і спеціальної методики навчання учнів української мови, 

корекції розвитку їх мовлення та мислення, здійснення диференційованого 

навчання школярів з інтелектуальними труднощами, а також досягнення 

психолінгвістики та лінгводидактики в теорії мовленнєвої діяльності. 

Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання поставлених 

завдань використано наступні методи: теоретичні: вивчення, аналіз і 

узагальнення психолого-педагогічної й спеціальної літератури; емпіричні: 

спостереження, констатувальний і формувальний експерименти та методи 

статистичної обробки даних. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

розробці методичних прийомів і системи вправ, спрямованих на формування 
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комунікативних умінь в учнів з інтелектуальними труднощами. Одержані в 

дослідженні дані можуть бути використані у процесі розробки навчальних 

програм, для вдосконалення методики навчання мови і мовлення учнів з 

особливими освітніми потребами, у методичних розробках для вчителів, 

навчальних курсів у ЗВО. 

Апробація. Основні положення роботи обговорювалися на засіданнях 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, загальноуніверситетській 

звітній науково-практичній конференції, регіональному науково-практичному 

семінарі «Теоретико-методичні засади розвитку творчого потенціалу 

обдарованих дітей». 

Структура роботи: Магістерське дослідження складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаних джерел (89 найменувань). 

Загальний обсяг роботи – 88 сторінок, з них основного тексту – 79. 
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ВИСНОВКИ 

 

Нині все більше науковців звертаються до вивчення проблеми розвитку 

комунікативних умінь в учнів спеціальної школи. Адже формування 

комунікативно компетентної особистості учня з інтелектуальними 

труднощами, здатного вільно висловлювати власні думки – головне завдання 

навчання і виховання у навчальному закладі спеціального призначення. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної, лінгводидактичної та спеціальної 

літератури, а також практики навчання української мови засвідчив значний 

інтерес до проблеми формування комунікативних умінь учнів з 

інтелектуальними труднощами у процесі вивчення граматичної теми 

«Іменник». 

Мова в житті дітей з порушеннями психофізичного розвитку не лише 

навчальний предмет, а й джерело соціалізації та професійної адаптації, 

провідний засіб розумового розвитку, корекції порушень психофізичної 

сфери, джерело пізнання навколишнього світу, усвідомлення моральних 

правил та норм поведінки. Зазначимо, що сучасний розвиток спеціальної 

методики викладання української мови, базуючись на концептуальних 

засадах, вміщує різноаспектні методичні направлення, види і форми роботи, 

спрямовані на єдиний результат – мовленнєвий розвиток учня з особливими 

потребами. 

Науковий аналіз лінгводидактичної літератури дозволив констатувати, 

що основним завданням уроків української мови є вивчення граматики, 

зокрема морфології. На думку дослідників, особливе місце займають 

іменники, які належать до повнозначних частин мови, становлять основу в 

опануванні теорії мови та здійсненні мовленнєвої діяльності. 

Вивчення шкільної практики формування поняття про іменник та на 

його основі формування комунікативних умінь у школярів з інтелектуальними 

труднощами у спеціальній школі дало можливість виявити недостатню 
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розробленість методичної системи. Аналіз показав, що своєрідний загальний і 

мовленнєвий недорозвиток учнів з інтелектуальними труднощами, відсутність 

активного мовлення, недостатнє розуміння зверненого до них мовлення, 

бідний словниковий запас, недорозвиток фонематичного аналізу, порушення 

функції узагальнення та абстрагування, дефекти вимови, несформованість усіх 

етапів мовленнєвої діяльності, слабкість мотивації, зниження потреби в 

мовленнєвому спілкуванні, порушене смислове програмування мовленнєвої 

діяльності викликає значні труднощі при формуванні комунікативних умінь. 

У процесі констатувального дослідження встановлено, що більшість 

учнів з інтелектуальними труднощами володіють низьким рівнем знань про 

іменник. Ці учні мають часткові знання про цю частину мови, при узгодженні 

іменників з прикметниками допускають помилки, не мають чіткого уявлення 

про слова протилежного та близького значення. Також виявлено 

незадовільний стан сформованості мовленнєвих умінь, зокрема порушена 

структура висловлювань, учні не дотримуються причиново-наслідкових 

зв’язків, спостерігаються лексико-граматичні порушення, тему 

висловлювання не розкривають, речення аграматичні, переказувати 

самостійно без плану не можуть, до розмови пасивні, не виявляють активності 

чи бажання брати участь у розмові; самостійно, без спонукання завдання не 

виконують, потребують стимулу і контролю за діяльністю. 

Стан сформованості комунікативних умінь у школярів з 

інтелектуальними труднощами безпосередньо залежить від стану 

сформованості знань і мовленнєвих умінь на матеріалі вивчення граматичної 

теми «Іменник». Процес оволодіння комунікативними вміннями також 

ускладнюється своєрідним загальним і мовленнєвим недорозвитком. 

У констатувальному дослідженні були розроблені показники, критерії та 

рівні сформованості комунікативних умінь в учнів з інтелектуальними 

труднощами. 

Внаслідок аналізу виконання різних завдань були виведені чотири рівні 
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формування комунікативних умінь у школярів з інтелектуальними 

труднощами основної школи, а саме: високий, достатній, середній і 

початковий. Високий рівень сформованості комунікативних умінь був 

характерний 5,8 % учнів загальноосвітнього навчального закладу для дітей з 

інтелектуальною недостатністю, достатній рівень – 25 % учнів. Середнього 

рівня сформованості комунікативних умінь досягли 46,7 % учнів і початкового 

– 22,5 % учнів. 

Проведене дослідження дозволило врахувати виявлені утруднення й 

недоліки практики й удосконалити методичну систему вправ, яка мала на меті 

усунути недоліки у формуванні комунікативно-мовленнєвої діяльності, 

забезпечити теоретичні знання й удосконалити комунікативні уміння. У 

процесі дослідження були визначені загальні та спеціальні принципи, методи 

та методичні прийоми навчання учнів з інтелектуальними труднощами.  

Система відповідних вправ у процесі вивчення лексико-граматичного і 

граматико-морфологічного матеріалу, а також увага до мовленнєвих умінь і 

продуктивної діяльності школярів з інтелектуальними труднощами на уроках 

української мови – все це сприяло закріпленню та вдосконаленню 

сформованих комунікативних умінь. 

Ефективність розробленої експериментальної методичної роботи з 

формування комунікативних умінь в учнів з інтелектуальними труднощами 

доведено експериментально. Аналіз результатів формувального експерименту 

показав, що після проведеної дослідної роботи з учнями з інтелектуальними 

труднощами експериментальних класів стан сформованості комунікативних 

умінь виявився значно вищим, порівняно з контрольними класами. 

Простежувалася тенденція щодо збільшення кількості учнів, які мали високий 

та достатній рівень сформованості комунікативних умінь (відповідно 11 % та 

51 %), і навпаки, суттєво зменшилась кількість школярів з середнім та 

початковим рівнями (відповідно 32 % та 12 %). У контрольних класах 

відчутної тенденції до зміни складу груп не спостерігалося. 


