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Ілюстративний матеріал підручника впливає на учня в інтелектуальному та 

емоційному планах. Відповідаючи змісту навчального матеріалу підручника, 
ілюстрації несуть не лише інформацію, що забезпечує засвоєння поданих у тексті 
знань, але й додаткові відомості. Вони сприяють формуванню умінь спостерігати, 
осмислювати побачене, поєднувати його з прочитаним, відтворювати у 
вербальній формі. За допомогою зображення предмета, який має відповідну 
назву, ілюстрація розкриває значення слова. Збагачуючи чуттєве сприймання 
учня з інтелектуальними порушеннями наочними образами, ілюстративний 
матеріал сприяє правильності засвоюваної інформації, формуванню цілісних 
образів предметів як продуктів відображення реальної дійсності [1; 2]. 

“Вміщена в підручнику зображувальна наочність має корекційно-розвиткову 
спрямованість…, слугуючи розвитку й корекції сприймання, памяті, зв’язного 
мовлення,наочно-образного мислення, збагачення словникового запасу, корекції 
умінь читацької діяльності школярів. Завдяки вміщеним ілюстраціям у школярів 
формуються і розвиваються властивості уваги” [4, c. 316]. 

Ілюстрації допомагають учням зрозуміти твори художньої літератури, 
повірити в художній літературний образ. Правильне розуміння ролі 
ілюстративного матеріалу для навчання учнів з інтелектуальними порушеннями 
полягає у забезпеченні єдності візуального сприймання, активного мислення та 
мовленєвої діяльності в роботі з ілюстративним матеріалом [3; 5]. 

Особливості використання ілюстративного матеріалу підручників для учнів 
з інтелектуальними порушеннями досліджували Л. Занков, І. Єременко, А. 
Капустін, Н. Кравець, В. Синьов, Н. Стадненко та інші.  

В умовах сучасного розвитку українського суспільства значну увагу 
приділяють 

вихованню і корекції особистості учнів з інтелектуальними порушеннями з 
метою забезпечення їм оптимальної інтеграції в суспільство однолітків, які мають 
типовий розвиток. Актуальними є питання щодо збереження та підтримання 
здоров’я школярів з інтелектуальними порушеннями, формування в них умінь 
піклуватися про власне здоров’я, розуміння важливості цього процесу, 
дотримання здоров’язбережувальних знань і навичок, що забезпечує успішну їх 
соціально-трудову адаптацію. 

Тому важливим завданням спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з 
інтелектуальними порушеннями є формування та закріплення знань і навичок 
про збереження і зміцнення здоров’я школярів як на уроках, так і в позаурочний 
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час. Значною мірою досягається це завдяки урокам літератури у процесі аналізу 
читаного твору та використання різних методів навчання.  

На педагогічній практиці на уроках української літератури в 5-му класі 
впроцесі аналізу з дітьми читаних творів, ми неодноразово застосовували прийом 
порівняння. Так, працюючи з оповіданням В. Нестайка “Чи роблять так друзі?”, 
учні знаходили в тексті цитати й порівнювали їхній зміст із зображеним на 
ілюстрації. Завдяки цьому переймалися турботою про збереження власного 
здоров’я та здоров’я оточуючих. На уроці позакласного читання у процесі роботи 
з твором К. Чуковського “Мийдодір” провели словникову роботу, яка допомогла 
учням глибше зрозуміти зміст прочитаного. Учні ознайомилися зі значенням 
ряду слів: самовар, вщерть, курява, клишоногий, сажотрус, замазура, прудко, 
глитнув та ін., водночас розглядаючи ілюстрації Н. Ширяєвої до твору, 
порівнювали зображене, зіставляли ілюстрації зі змістом твору, коментуючи 
зображене під час перегляду малюнків.  

Важливим засобом ефективної навчальної діяльності учнів з 
інтелектуальними порушеннями є гра, завдяки якій розвиваються усі сторони 
психіки дитини. Аналізуючи оповідання К. Чуковського “Мийдодір”, 
запропонували учням гру “Відгадай, що я роблю”. Учні по черзі за допомогою 
жестів, міміки демонстрували навички гігієни, а ведучий відгадував, що імітують 
однокласники: умивання, чищення зубів, зачісування, купання, обтирання. Якщо 
ведучий не міг відгадати – йому пропонували ілюстрацію, на якій зображено одну 
з дій. Ілюстративний матеріал до твору допоміг пригадати правила гігієни, 
сформувати дбайливе ставлення до власного здоров’я, речей, власного одягу. Усі 
були активні, із задоволенням виконували завдання, розуміючи сутність твору. 
П’ятикласники засвоїли, що гігієна – запорука здоров’я, тому кожен повинен 
дотримуватися її з метою збереження здоров’я. 

Читаючи статтю “Еліксири життя”, водночас знайомили учнів зі значенням 
слів: еліксир, вітамін, цинга, цитрусові. Семантизуюча ілюстративність допомогла 
краще уявити цитрусові, про які йдеться у статті. Також склали план статті й 
переказали її за складеним планом, що допомогло глибще зрозуміти її  зміст.  

Отже, ілюстративний матеріал підручника сприяє правильній поведінці 
учнів у побуті, допомагає практичному осмисленню та дотриманню в житті 
здоров’язбережувальних навичок.  
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