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Current research is demonstrating the effectiveness of comprehensive reading instruction for individuals with 
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learning disabilities. However, the specific problems that they have in reading vary as much as the many components of 
the reading process. These difficulties include, but are not limited to oral reading, reading comprehension, word 
recognition skills, and reading habits. 
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У статті розглянуто технології формування умінь читацької діяльності в розумово відсталих учнів у 
процесі позакласного читання. Доведено роль мультидисциплінарної команди щодо оволодіння учнями уміннями 
читацької діяльності. 
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Одним із показників суспільного здоров’я, розроблених ВООЗ, визначено рівень грамотності 
населення, зокрема й володіння читанням. Мається на увазі не просто володіння уміннями читати й 
розуміти прочитане, а насамперед уміннями здобувати й належним чином використовувати 
інформацію, отриману в процесі читання. З огляду на це літературне читання для розумово 
відсталих учнів – один з провідних предметів. 

Корекційно-розвиткове і навчально-виховне значення літературного читання для розумово 
відсталих школярів розглянуто в роботах А.Аксьонової, 
Л.Вавіної, І.Єременка, Н.Кравець, В.Любченко, З.Смирнової та ін., у яких звернуто увагу на роль 
читацької діяльності. 

Формуванню в розумово відсталих учнів умінь читацької діяльності, вихованню інтересу до 
читання художньої та науково-пізнавальної літератури сприяє позакласне читання, що нерозривно 
пов’язане з класним. Метою позакласного читання є корекція психофізичних порушень у розумово 
відсталих учнів, удосконалення й закріплення навички читання, формування умінь читацької 
діяльності, виховання інтересу до читання літератури. Завдяки образності художніх творів 
забезпечується формування уявлень, словесно-образного мислення [5; 6; 8; 9]. 

Відомий український методист В.Любченко розглядала уроки позакласного читання як продовження уроків 
класного читання, наголошуючи, що ці уроки сприяють формуванню самостійного читача і готують до самостійного 
життя [4, c. 28]. Як вважає З.Савченко, виховати таких читачів можна завдяки інтересу до літератури, «їхнього 
бажання дізнатися багато нового й цікавого зі світу художньої літератури» [7, с. 5]. 

З метою вивчення стану організації позакласного читання з розумово відсталими учнями 7-9 
класів ми провели констатувальний експеримент. Враховуючи те, що якість читання залежить від 
сформованості навички читання, перевірили сформованість її у школярів. Так, поряд з читанням 
цілими словами спостерігали поскладове читання у 4,8% обстежених; повторювали склади 13,8% 
учнів; слова повторювали 27%; перестановки звуків і складів спостерігали у 26% школярів. Водночас 
вивчали стан володіння учнями читацькими уміннями. Лише 29% з числа обстежених зуміли 
розкрити тему твору, 27% – основну думку; 35% школярів виділити складові частини 
тексту твору; 26% зуміли композиційно правильно побудувати висловлювання стосовно 
змісту прочитаного твору; завершеність розповіді  спостерігалася  у  18%  обстежених;  
зв’язність  –  у  21%  школярів.  Головних  і 
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другорядних героїв розрізняли 43% учнів. Досить складним завданням виявилося 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків, яке самостійно, без допомоги з боку 
експериментатора, змогли виконати 19% респондентів. 

Також виявляли внесок шкільних бібліотекарів і сімей щодо залучення дітей до 
читання художньої та науково-пізнавальної літератури. Ми зважали на те, що завданнями 
шкільних бібліотекарів є ознайомлення учнів з бібліотечно-бібліографічними знаннями й 
уміннями, організація авторських і тематичних виставок книг, підготовка ілюстрованих 
картотек, проведення з дітьми вікторин, дискусій щодо прочитаних ними книг тощо. 
Результати свідчать, що лише 13% бібліотекарів організовують різноманітні заходи щодо 
формування у школярів бібліотечно-бібліографічних знань та умінь, зокрема й постійне 
залучення дітей до відвідування не лише шкільної, а й місцевої бібліотеки. На це негативно 
вплинуло закриття багатьох бібліотек у селах, де знаходиться значна частина шкіл-інтернатів 
для розумово відсталих учнів. 

Дитяча художня та науково-пізнавальна література наявна у 63, 9% сімей. Прикро, але 
у 36,1% родин взагалі відсутня будь-яка література. У 87,4% усіх опитаних родин батьки 
жодного разу не поцікавилися, чи взагалі діти щось вдома читають. 

Отримані результати свідчать, що ефективність позакласного читання школярів 
знижується через недостатню організацію цього процесу, неналежній підготовці 
педагогічного персоналу школи щодо організації та проведення позакласного читання  з 
точки зору як системи взаємопов’язаних уроків класного та позакласного читання; 
недостатній сформованості навички читання в більшості учнів, несформованість у школярів 
умінь читацької діяльності; відсутності інтересу до читання літератури; обмежене 
використання педагогами сучасних технічних засобів навчання з метою зацікавлення учнів 
до самостійного читання; відсутність у батьків знань щодо організації позакласного читання 
дітей в родині. 

З метою організації позакласного читання з учнями 7-9 класів ми створили 
мультидисциплінарну  команду,  до  складу  якої  увійшли  учителі,  які  викладають  предмет 
«літературне читання», вихователі, шкільні бібліотекарі, логопеди, шкільні психологи, члени 
батьківського комітету кожного класу. Розпочинаючи експеримент, провели організаційне 
засідання з членами команди, застосовуючи індивідуальний та фронтальний підходи. Зокрема 
для формування в дітей інтересу до читання ознайомили учителів з технологією його 
організації, що передбачає виконання основних функцій: організаційна, керівництва, корекції, 
контролю, виховання, оскільки від цього залежить ефективність проведення позакласного 
читання. З вихователями обговорили питання щодо організації читання дітьми літератури в 
позаурочний час: 25 хвилин після самопідготовки та відпочинку, врахувавши обов’язково стан 
працездатності учнів класу; запропонували ряд загадок, прислів’їв, літературних ігор, 
швидкомовок, що відповідають тематиці матеріалу, який мають читати учні. Після прочитання 
дітьми літератури порадили організувати тематичну виставку малюнків, творів-мініатюр, 
учнівських відгуків на прочитане, які вони виконають після прочитання літератури. 
Відтворення об’єктів читання в малюнках, письмових роботах, різноманітних виробах 
допомагає синтезувати окремі епізоди або зображені події в єдине ціле, встановити сутність 
причинно-наслідкових зв’язків, що важливо для розумово відсталих школярів, зважаючи на 
особливості їхньої мисленнєво-мовленнєвої діяльності. Для закріплення й запам’ятовування 
прочитаного запропонували організувати літературні ранки [2], читацькі конференції, 
інсценізацію уривків творів [3]. 

Враховуючи те, що учні не досить добре засвоїли таку складову навички читання, як 
виразність, а в деяких не сформована на належному рівні правильність читання, для 
удосконалення та корекції мисленнєво-мовленнєвої діяльності консультували логопедів 
щодо використання програми «Живий звук» з метою організації прослуховування дітьми 
зразків виразного читання уривків текстів творів з діалогами героїв та з наступним читанням 
цих творів учнями з дотриманням правильності й виразності. Такий підхід дозволяє учням 
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цікаво й змістовно «прожити» певні моменти з життя героїв творів, підвищуючи інтерес до 
їхньої особистості, до творів у цілому. 

Невід’ємний компонент позакласного читання – відвідування бібліотеки, якому 
властивий навчально-виховний та корекційно-розвитковий характер, тому воно  повинно 
бути правильно сплановане й організоване. З цією метою провели бесіду з бібліотекарями та 
ознайомили з вимогами програм з літературного читання для 7-9 класів. 

З батьками дітей – членами класних батьківських комітетів – провели навчальну бесіду, 
пояснивши особливості домашнього позакласного читання, зокрема організації та керівництва ним, 
насамперед забезпечення дітей відповідною літературою для самостійного читання. 

У процесі експериментального навчання радили членам команди звертати увагу на 
труднощі спілкування розумово відсталих школярів: недостатня ініціативність, знижена 
активність у спілкуванні, складнощі в переході з прийому інформації на власне мовленнєве 
висловлювання, недоліки самооцінки (завищена, занижена або індиферентна). 

Найбільше навантаження виконували учителі й вихователі, головним завданням яких 
було виховання активних читачів, що вимагало належної уваги до формування читацької 
діяльності учнів. З цією метою вони застосовували різноманітні технології, що забезпечують 
формування умінь читацької діяльності. Так, у 7 класі для характеристики Ігоря і Тимка – 
героїв оповідання М.Чабанівського «Вірний» використали технологію «діаграма Вена», яка 
передбачає спілкування, обмін здобутою інформацією і власними думками, сприяє 
формуванню умінь вести діалог з текстом і однокласниками, дискутувати й приймати спільні 
рішення. Предметно-демонстраційні схеми дозволили учням краще засвоїти особливості 
аналізу тексту твору, зокрема визначити й диференціювати тему й головну думку твору, 
головних і другорядних героїв, характеризувати їхній зовнішній вигляд, особливості 
поведінки, вчинків, мовлення. Завдяки літературним іграм формували мовленнєву культуру 
учнів-читачів. Ігри організовували на кожному етапі вивчення твору. Так, ігри, що стосуються 
творчого шляху автора, його біографії, назви творів, використовували на етапі підготовки до 
сприймання твору. На етапі сприймання твору використовували ігри, що забезпечують 
обговорення початку твору, портретів літературних героїв. Ігри, в яких поєднано аналітичну й 
евристичну бесіди, відображено хід зображених подій, характеристику вчинків героїв, їхні 
вчинки, поведінку, застосовували на етапі підготовки до аналізу твору. В процесі аналізу твору 
використали рольові ігри, ребуси, кросворди, криптограми, порівняльні таблиці різних описів 
природи, порівняння героїв, зокрема їхнього зовнішнього вигляду, вчинків, характеру, мови. 
На підсумковому етапі вивчення твору провели ігри, завдяки яким виявляли засвоєння 
школярами змістової та смислової сторін твору, усвідомлене сприймання його сюжетної й 
композиційної цілісності, диференційоване зображення подій, героїв, їхніх вчинків. Тому 
учням пропонували ігри на зіставлення й порівняння героїв, зображених подій, явищ, а також 
дискусії, інтелектуальні вікторини з обговоренням на зразок телевізійних ігор. Зокрема, щоб 
семикласники краще зрозуміли ідею повісті В.Короленка «Діти підземелля», організували 
диспут на тему: «Два світи – два дитинства» та використали прийом «ланцюжок думок». Учні 
розмірковували над тим, що на їхню думку означає: «Робити добро – це …». Враховуючи те, 
що уявне інтерв’ю з письменником навчає описувати образи героїв, у 8 класі провели уявне 
інтерв’ю з письменником Я. Качурою на визначення історичної основи повісті «Іван Богун». У 
9 класі для більшого усвідомлення образу Устима Кармалюка порівняли опис зовнішнього 
вигляду й поведінки героя оповідання Марка Вовчка «Кармелюк», застосувавши зіставлення 
творів двох мистецтв: літератури й живопису. Школярі порівнювали опис Устима, поданий у 
повісті із зображенням героя на картині художника В.Савіна «Кармалюк». Водночас провели 
дискусію, запропонувавши питання для обговорення: «Устим Кармелюк – народний герой чи – 
ні? Доведіть свою думку». 

Розумово відсталі, як і їхні ровесники з типовим розвитком, люблять фантазувати. Тому 
було використано прийоми «стань співавтором» та «фантастичне доповнення», 
запропонувавши школярам подумати, як можна щасливо закінчити повість В. Короленка «Діти 
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підземелля», повісті Марка Вовчка «Козачка», «Інститутка». Зважаючи на важливість 
бесіди евристичного спрямування, для усвідомлення учнями 7 класу смислу твору 
оповідання В. Астаф’єва «Ангел-хранитель» (школа з російською мовою навчання) 
бесіду проводили так, щоб школярі могли відповісти на запитання: «чому так сталося?, 
для чого?, про що дізналися?». За ілюстрацією до оповідання Ю.Збанацького «У 
розвідці» з семикласниками провели образно-мовленнєву дискусію, завдяки якій 
відбувалося колективне обговорення об’єкту спостереження з опорою на послідовність 
поставлених учням запитань, завдяки яким вони висловлювали власну точку зору, 
активізуючи пізнавальну діяльність. 

У  результаті проведеної експериментальної роботи значно покращали  в  учнів 
складові навички читання, насамперед правильність та виразність у порівнянні з 
результатами  учнів  контрольних класів. Позитивній мотивації до читання літератури 
сприяло усвідомлення сутності читаного матеріалу. Школярі із задоволенням 
намагалися розповісти прочитане, правильно відповідаючи на запитання, які 
стосуються зображених подій, вчинків, характеру героїв, що свідчить про усвідомлення 
читаного матеріалу. Також опанували  уміння колективного обговорення змісту прочитаних 
творів, оскільки ознайомлення з планом, за яким буде обговорюватися прочитане, 
передбачало цікавий діалог чи ігрову діяльність не лише з членом мультидисциплінарної 
команди, а й з однокласниками. Читання   окремими   групами   учнів   різноманітних   
творів   однієї   тематики   дало можливість в наступній бесіді евристичного спрямування 
висвітлити це питання з різних сторін, оскільки наголошувалося на особливому 
значенні виступу кожного щодо значення для всього класу питання, яке буде 
обговорюватися. Позитивний результат отримали від прослуховування школярами 
діалогів героїв творів, оскільки після прослуховування учні повторювали діалоги, 
дотримуючись правильної інтонації. Водночас оволоділи уміннями висловлювати власні 
міркування про сутність прочитаного не лише в усній, а й у письмовій формах. 
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