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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ 
ДО ЧИТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На сучасному етапі суспільного розвитку зростає 
престиж освіченості й серед осіб з розумовою відста
лістю.

Переорієнтація на компетентнісний підхід, не
перервну самоосвіту, опанування уміннями працювати 
у групі посилила увагу до застосування різноманітних 
технологій навчання. Адже розумово відсталі учні різ
няться м іж  собою не лише за рівнем розвитку пізна
вальних можливостей. Окремим з них властивий зоро
вий тип пам’яті, іншим -  Слуховий або рухово-зоровий. 
В одних переважає наочно-дійове мислення, у інших -  
словесно-логічне. Кожному притаманні стійкі індивіду
альні особливості, які не можна не враховувати, зокре
ма тип нервової системи, темперамент тощо.

Отже, одним учням зорова форма сприймання ін
формації допомагають накопичити чуттєвий досвід, 
синтезувати сприйняте та узагальнити його. Іншим це 
вдається легше за допомогою слуху, третім -  за допо
могою зорово-слухового сприймання. Сприймання, як 
відомо, неможливе без участі центрів пам’яті, зберіган
ня нейронами слідів подразнень та запам’ятовування, 
що вимагає підвищення особистісної активності кожного 
учня під час навчання.

Проблему пізнавальної активності розглядали у 
своїх працях Ю.К. Бабанський, Н.Г. Морозова, Г.І. Щу- 
кіна, В.Д. Небилицин, І.Г. Єременко, А.К. Аксьонова, 
В. Побрейн та інші автори. До пізнавальної діяльності 
учнів спонукають потреби у поглибленні набутих знань, 
набутті нових, у засвоєнні духовної культури суспільства. 
Потреби виступають джерелом активності, основною 
спонукальною силою діяльності. Якщо для розумово 
відсталого учня навчання не стає потребою, то в нього 
не сформована пізнавальна активність.

Пізнавальна активність забезпечує глибоке пере
конання учнів у необхідності пізнання, творчого підхо
ду до цього процесу. Діяльність стає свідомою, спрямо
ваною на зміну не лише об’єкту, а й суб’єкту діяльності. 
Пізнавальна активність як риса особистості проявляєть
ся у прагненні учнів до самостійної діяльності, покра
щенні якості ї ї  здійснення, вибору ними оптимальних 
шляхів для досягнення поставленої мети, у  прояві став
лення до конкретної діяльності та ї ї  результатів.

Завдяки пізнанню в учнів з’являється ряд взаємо
пов’язаних потреб, в тому числі й потреби в нових вра
женнях, почуттях, уявленнях, реалізація яких є умовою 
повноцінного психічного розвитку. Адже чим більше 
вражень отримають учні на уроці, тим краще реалізу
ються їхні потреби, оскільки починають активніше пра
цювати, зростає зацікавленість предметом діяльності. 
Тому орієнтація на розвиток особистісної активності 
розумово відсталих учнів вимагає технологічності на
вчання -  застосування педагогічних технологій взагалі 
та технології навчання зокрема.

Технологія навчання потребує спеціальної органі
зації змісту навчального матеріалу, добору відповідних

форм і методів навчання. Вона відображає шлях засвоєн
ня конкретного навчального матеріалу (поняття) в межах 
певного предмету, розділу, питання. Відомо, що техноло
гія навчання як процес має дві складові. По-перше, це 
сукупність методів і засобів опрацювання уявлення; по- 
друге, це наука про способи впливу учителя на учнів під 
час навчання завдяки використанню найнеобхідніших 
засобів ( методів, форм, прийомів тощо). Так, для су
часної школи потребою стає використання комп’ютерної 
мотивації учіння, активізації навчання школярів зав
дяки використанню привабливих і швидкозмінних 
форм подачі інформації, індивідуалізації навчання, якг 
забезпечує оптимальний режим діяльності для кожного ; 
учня.

Застосування різноманітних технологій навчання 
оптимізує активність учнів. Вивчення питання, що сто
сується проблеми мотивації розумово відсталих учнів 
до читання художньої літератури свідчить про різке 
зниження відсотку школярів, які читають художні 
книжки. Можна вказати як на суб’єктивні, так і об’єк
тивні причини згасання інтересу до художньої книжки. 
До суб’єктивних ми віднесли недостатню сформовані сть 
навички читання, порушення художньо-естетичного 
сприймання, відсутність культури читання, зміну харак
теру читання. Останнім часом воно стає більш функціо
нальним, прагматичним, інструментальним. Змінюєте 
ся модель дитячого читання. Навіть серед розумове 
відсталих учнів все більше проявляється практичниі 
підхід до читання: учні читають задля отримання ін
формації, якихось конкретних відомостей. Тому зрос
тає популярність журналів, де інформація викладені 
скорочено, сучасним стилем мовлення та водночас * 
багатьох тем, ілюстрована.

Зниження інтересу до читання художньої книжкж 
пояснюється і зростанням переваги телевізійних та ком
п’ютерних версій. Так звана “екранна культура”, я к е  

особливо стрімко почала входити у життя на початку 
XXI століття, досить сильно впливає на читання дітеі 
і підлітків, змінюючи характер їхнього читання. Аудіо
візуальні засоби набагато швидше поліграфічних впли
вають на психіку людини, в тому числі й розумово від
сталих учнів-чигачів, ніж читання, прискорюють сприй
мання інформації, але не ї ї  осмислення, що впливав 
на якість читання, оскільки читання друкованого тексту 
стає більш поверховим, фрагментарним (учні переста
ли читати описи, що зустрічаються в тексті твору, вонж 
намагаються їх пропускати). Розумово відсталим шко
лярам важко сконцентруватися на багатосторінковому | 
тексті оповідання або повісті. Звідси міняється мотива
ція читання. Сучасні розумово відсталі школярі-читач 
із задоволенням читають “чтиво” (детективи, фентезі. 
“жахи” тощо), що призводить до формування кліповогс 
мислення, оскільки образне мислення не формується 
збіднюється уява; не збагачується, а спрощується, збіл- ]
нюється мовлення.
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Об’єктивними причинами виступає художній твір, 
зокрема його складність, тематика, жанр; обмаль сучас
ної дитячої художньої літератури для різних вікових 
груп, відсутність дитячих періодичних видань як у шкіль
них бібліотеках, так і в сім ’ях. В наш час, як вказував 
свого часу І.Г. Єременко, “Більшість учнів нічого не 
читає, крім того, що задано вчителем. Цей вид розумо
вої діяльності не стає для них життєво важливою потре
бою” [3; 4].

Ми поцікавилися в учнів професійно-технічних 
навчальних закладів, чи читають вони художню літера
туру, чи користуються бібліотекою навчального закладу. 
Переважна більшість опитаних -  60 % -  відповіли, що 
художню літературу, навчаючись у  професійно-техніч
ному навчальному закладі, взагалі не читають; читали 
художню літературу, навчаючись у  школі; 28% опитаних 
читають художню літературу дуже рідко, здебільшого 
"коли мама купить книжку”; 12% учнів читають постій
но газети, навіть вказали назви газет, але книжок ху
дожніх не читають. Газети купують батьки. На запитан
ня: “Хто з вас користується бібліотекою навчального 
закладу?” 65% школярів відповіли, що не користуються 
бібліотекою навчального закладу. Лише 14% опитаних 
користується бібліотекою лише з метою отримання на
вчальної літератури: “брали фізику, ще книжки”. 21 % 

опитаних були дуже здивовані, коли почули про існу
вання у навчальному закладі бібліотеки: “А хіба тут є 
бібліотека?” На наше запитання: “Де ви берете підруч
ники для навчання?” відповіли: “А ми книжок не читає
мо, ми записуємо те, що нам говорять”.

На запитання, що учні пам’ятають з прочитаної 
V школі художньої літератури, про що любили читати, 
більшість респондентів відповіли, що у  школі любили 
читати “про війну.” Це закономірно, тому що шкільна 
програма з читання чітко зорієнтована, в основному, 
на кожну вікову категорію учнів. З художньою літера
турою про підлітків учні знайомляться якраз у 7-10 кла
сах, тому й запам’ятали, про що читали. Але назвати 
жодного автора чи художні твори, які читали у школі, 
опитувані не змогли. За даними І.Г. Єременка, “в серед
ньому 30% восьмикласників спромоглися назвати тільки 
по одному твору письменників, вірші і оповідання яких 
вони вивчали у школі ”[3; 4].

Опитування майстрів та вчителів навчальних за
кладів, які безпосередньо працюють з учнями у спеці
альних групах, дало змогу виявити, що розумово відста
лі учні (минулорічні випускники шкіл-інтернатів для 
розумово відсталих учнів) досить добре виховані, чемні, 
старанні, привчені до праці. На наше запитання: “Як 
жига навчаються?” -  отримали відповідь, що навчатися 
пій категорії учнів складно лише тоді, коли опановують 
дисципліни, які вимагають значного розумового напру
ження: матеріалознавство, право тощо. На нашу думку, 
яе можна пояснити тим, що на уроках більшість учите
лів дотримуються лекційних методів навчання, а розу
мово відсталі учні не знайомі з таким методом засвоєн- 
*я знань, оскільки під час навчання у школі лекція як 
метод навчання не застосовувалася. Також вдалося вия- 
зити, що учням важко працювати з навчальною літе- 
затурою, яка розрахована на читачів з нормальним 
иозвитком.

Несформованість протягом шкільного періоду на
вчання мотивації до читання, відсутність мотивованості 
до читання, порушення навички читання, яка остаточно 
не сформувалася й по закінченню шкільного навчання 
часто спричиняло негативні відповіді респондентів. Ві
домо, що писати для дітей складно. Дитячий письмен
ник повинен повністю зануритися у світ дитинства, спіл
куючись з дитиною-читачем як рівний з рівним і водно
час навчати, повідомляти, виховувати, вести у  світ неві
домого й цікавого.

Учень-читач потребує, щоб для нього і про нього 
писали дохідливо, просто, зрозуміло і водночас високо
художньо. Дитячий художній чи епічний твір сприйма
ється і осмислюється розумово відсталим учнем-чита- 
чем лише тоді, коли автор глибоко обізнаний з психоло
гією сприймання писемного мовлення (а таким є читан
ня) учнями різних вікових категорій, оскільки те, що 
зрозуміло підлітку, не завжди доступно молодшому 
школяреві, а те, що цікавить молодшого школяра, часто 
не цікавить підлітка. Тим паче, спеціально для розумо
во відсталих учнів ніхто художніх творів не пише. Це 
призводить до зниження популярності художньої літе
ратури. Все менше молодші розумово відсталі школярі 
та підлітки читають “для душі”. М іж тим читання ху
дожньої літератури забезпечує системність знань, фор
мування образного мислення, певного рівня художнього 
сприймання.

Художня література -  мистецтво слова, мистецтво, 
яке як ніякий інший вид мистецтва, безпосередньо спря
моване на формування словесно-образного мислення. 
У процесі читання творів художньої літератури реалі
зуються притаманні їй функції: навчальна, пізнавальна, 
розвитково-корекційна, виховна, естетична, індивіду
альна. Літературний твір відкриває юному читачеві ро
зуміння людського життя у його історичному ракурсі, 
у  динаміці, висвітлює психологію поведінки людини, 
історію й сьогодення країни. Крім того, пізнавальна 
функція передбачає апперцепцію -  звертання до життє
вого досвіду читача-школяра.

Читання з розумінням прочитаного -  досить склад
ний процес, під час якого читач-учень завдяки уявлен
ням занурюються у створений автором світ. Н. Світлов- 
ська з цього приводу вказувала, що сучасну дитину по
трібно навчати читанню-спілкуванню, аби книга увійшла 
в ї ї  життя та сприяла становленню її  як особистості. 
Отже, книжці, зокрема художній, належить пріоритет
на роль щодо можливостей поступового впливу на сві
домість учня-читача, на його емоційну та вольову сфери. 
Як зазначав Л.С. Виготський, у  роботі з розумово від
сталою дитиною потрібно через афект йти до її інтелек
ту, оскільки думка народжується з мотиваційної сфери. 
Відбувається інтенсивний розвиток почуттів та уявлень, 
матеріальною основою яких є слово. Зображуючи ху
дожній образ в усій його багатогранності, автор вико
ристовує різноманітну лексику, яку має розуміти читач, 
в тому числі й розумово відсталий.

О.О. Потебня, вивчаючи слово, значення слова і 
його смисл, виділив три структурні елементи слова:
1) “зовнішній знак значення” -  єдність звук ів ;
2) “внутрішній знак значення”, або “уявлення” -  пряме 
значення; 3) “власне значення” -  переносне, контексту
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альне значення [5]. Учень-читач художнього твору має 
розуміти констекстуальне значення слів, що забезпе
чить розуміння смислу мікроконтексту (словосполучен
ня), речення, абзацу, тексту. Адже від якості сприймання 
кожного слова і розуміння його смислу у контексті, який 
читається, залежать пізнавальний, інформаційний, ко- 
рекційно-розвитковий, емоційний та виховний впливи 
матеріалу читання на читача. Внаслідок цього особис
то-значущий смисл, вкладений автором у контекст, збі
гатиметься з індивідуальним особистісним смислом 
розумово відсталого учня-читача, чим досягнеться взає
морозуміння комунікантів: читача і прихованого автора 
твору. Як наслідок, реалізується пізнавальна функція 
літератури.

Для розумово відсталих учнів художня література 
відіграє розвитково-корекційну роль. Працюючи з ху
дожнім твором, аналізуючи його зміст, вникаючи в нього 
та осмислюючи читане: зображені події, поведінку ге
роїв, зокрема ставлення один до одного, до інших (мо
лодших, старших, слабших, однолітків), до природи (як 
тваринного, так і рослинного світу), учень-читач опано
вує певне оцінне ставлення до прочитаного, розвиваєть
ся як особистість, оскільки література спрямована на 
індивідуальне сприймання та виховання почуттів чита
ча. Завдяки почуттям, як вважає П. Якобсон, форму
ються життєві риси особистості, відбувається емоцій
ний відгук на те, що читається, а стійкі види емоційного 
ставлення, як відомо, формують сутність читача [б].

Читання художньої літератури забезпечує форму
вання культури людських взаємин, що особливо важли
во для розумово відсталих читачів з огляду як на суб’єк
тивні, так і об’єктивні причини. До суб’єктивних нале
жать замкнутість школярів, небажання вступати у кон
такт як з дорослими, так і з однолітками, особливо з 
незнайомими, несформованість навичок міжособового 
спілкування, внаслідок чого по закінченню школи вони 
зі значними труднощами адаптуються у виробничому 
або навчальному колективах.

Зовнішні причини викликані недостатньою кіль
кістю сучасної художньої, науково-пізнавальної, довід
кової літератури, доступної для розумово відсталих мо
лодших школярів та підлітків, відсутністю дитячих к і
нофільмів, створених на основі кращих літературних 
зразків, засиллям легкодоступної аудіовізуальної ін
формації, яка, на відміну від друкованої інформації, 
засвоюється легше, але безсистемно, фрагментарно, 
наповнена стереотипами.

Художня література -  форма культури, а не один 
з її елементів. Виховна функція художньої літератури 
пов’язана з культурою, ідеологією, що певним чином 
проявляється в кожному творі. Як мистецтво слова, 
художня література впливає на духовний світ особисто
сті, оскільки в ній відображено різноманітні аспекти 
виховного процесу -  громадянський, естетичний, ідей
ний, патріотичний, екологічний тощо.

Завдяки реалізації емоційної функції художньої 
літератури, в учня-читача виховуються чуйність, люди
нолюбство, дружелюбність, співпереживання, лю
дяність.

Через притаманну художній літературі естетичну 
функцію відбувається естетичний вплив на читача. У

роботах Н. Волошиної, Н. Миропольської та ін. доведе
но незаперечну роль художньої літератури у  формуван
ні різних сторін особистості учня. Художня література 
як мистецтво слова в повній мірі здійснює художньо- 
естетичний розвиток школярів: художній текст є про
відним чинником мовно-естетичного впливу на учнз- 
читача. Художні твори сприяють вихованню культур* 
людських взаємин, засобами дитячої художньої літера
тури формуються основи моральної свідомості, гуманіс
тична культура читача.

Українській дитячій художній літературі прита
манний дитиноцентризм. У творах закладено механізм \ 

формування в учня-читача людинолюбства, дитинолюб- 
ства, співпереживання, тому що українське словесне 
мистецтво гуманістичне за своєю сутністю.

Неабияке значення у реалізації функцій худож
ньої літератури відіграють ілюстрації, вміщені на сто
рінках книжки. Останнім часом зі зміною поглядів мит
ців пензля щодо відтворення дійсності, змінився стиль 
художнього ілюстрування книг, в тому числі й для мо
лодших школярів та підлітків. Навіть найпростіші речі, 
про які йдеться у художньому творі, сучасні митці пенз
ля намагаються зобразити так стилізовано, що розумо
во відсталому учневі-читачеві буває важко зрозуміт* 
сутність зображеної ілюстрації з огляду на стан мисленні 
та зорового сприймання. Відомо, що у молодшому 
шкільному віці у  розумово відсталих учнів інтенсивно 
формуються сенсорні еталони. Але вони не стануть 
адекватно-цілісними, якщо діти, читаючи художній 
твір, у  якому якнайдоступніше для них описано про 
певний предмет, явище, подію, не зможуть наочно під
кріпити прочитане через надмірну стилізованість зо
браженого на ілюстрації. Стилізована ілюстративність 
може бути доцільною лише у  художніх книжках, розра
хованих на підлітків, за умови сформованості у них 
наочно-образного мислення.

На наш погляд, на формування у розумово відста
лих учнів позитивної мотивації до читання художньо» 
літератури впливає і кольорова гама ілюстративного ; 
матеріалу, вміщеного у книжках. Відомо, що учні різ
них вікових груп по-різному сприймають і реагують нг 
один і той же колір. Не всі школярі через притаманні 
їм особливості нервової системи адекватно сприймають 
багатопланові чорно-білі чи кольорові ілюстрації. їм 
дуже важко зорієнтуватися у  змісті багатопланової ко
льорової ілюстрації. Як свідчать результати проведе
ного нами дослідження, розумово відсталими школяра
ми краще сприймаються, аналізуються та запам’ятовуй 
ються ілюстрації, на яких зображено 3-4 предметн. 
Аналізуючи зміст зображеного, учні часто виділяють 
один-два несуттєві предмети, переважно розміщені на 
передньому плані. Такий стан не викликає в учнів-чита- 
чів бажання читати художні твори, не забезпечує моти- 
вованість -  внутрішню потребу до читання.

Проте, як вважає І.Г. Єременко, “стимулу до само
стійного читання можна досягти, якщо учні: 1) усвідом
люють користь від читання; 2) часто з приводу прочита
ного зазнають емоційних переживань; 3) в певних ситуа
ціях досить гостро відчувають дефіцит знань [3, с.9]. 
Розвиток художнього смаку, формування умінь розу
міти поетичну мову Єременко вважає однією з основ
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них передумов виховання у  розумово відсталих учнів 
інтересу до читання поезії.

А.К. Аксьонова, характеризуючи активність мис- 
ленневої діяльності розумово відсталих учнів та рівень 
усвідомлення ними матеріалу, який вивчається, вказує, 
що “...швидке зниження пізнавальних інтересів і моти- 
заційної сторони мовлення, характерне для розумово 
відсталих учнів, вимагає використання таких прийомів 
і видів роботи, які постійно підтримують активність 
дітей (наочні опори, практична й ігрова діяльність, види 
вправ і завдань до них”[1, с.26-27].

Отже, проблемамотивованосгі розумово відсталих 
учнів до читання художньої літератури є досить акту
альною і в наш час, оскільки від ї ї  позитивного вирі
шення залежить формування як позитивних рис особис
тості кожного школяра, так і активного учня-читача.

Резю ме. Стаття присвячена проблемі мотивації 
у ч н і в  з порушеннями інтелекту до читання художньої 
літератури.

К лю ч ові с ло в а : література, мотивація, ін
телект.

Sum m ary. The article in spirritul state of pupils
With intellektual to read. The Literature.

K ey w ords: Literature, read, intellektual.
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ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ 
У  РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Одним з головних завдань спеціального дошкіль- 
иого закладу є формування у розумово відсталих до
шкільників активної пізнавальної діяльності. Від цієї 
активності в значній мірі залежить динаміка розвитку 
оозумово відсталої дитини, її соціалізація.

Пізнавальна діяльність і активність дітей тісно 
дов’язані з їхньою зацікавленістю навчальним матеріа
лом, тобто з пізнавальним інтересом.

Одним з методів активізації пізнавальної діяльно
сті дошкільників є художня література. Художня літе- 
оатура як один із засобів виховання розумово від
сталих дошкільників спрямована на розвиток у них 
лїзнавальної та емоційно-вольової сфери. Тому глибо
кий вплив художніх творів на емоційно-чуттєву сферу 
дітей сприяє виникненню у розумово відсталих до
шкільників яскравих уявлень, які народжують нові 
образи, проявляє цілком природне бажання “пограти”

; з героями улюбленого твору на вербальному рівні, 
зикликає дитячу фантазію, забезпечує появі інтересу.

Найбільш цікавим для дошкільників видом ху
дожньої літератури є казка. Соціально-педагогічне зна
чення казки в тому, що вона створює великі можливості 
для розвитку творчого уявлення слухача, підключенню 
його образного мислення до чарівного і реального плану. 
При цьому розвивається вся сенсорна система слухача: 
зорові, слухові, просторово-моторні механізми.

Казка завжди підтримує інтерес на заняттях, вона 
-рієнтована на соціально-педагогічний ефект: навчає, 
заховує, вчить, попереджає, спонукає до діяльності і

навіть лікує. Тобто потенціал казки значно багатішай 
її художньо-образної значимості. Саме тому казка є 
одним з важливіших соціально-педагогічних засобі* 
формування пізнавального інтересу.

В спеці альних дошкільних закладах, казка вико
ристовується як засіб естетичного, морального вихован
ня, формування особистості дітей. Переважно педагога- 
дефектологи проводять роботу над казкою на заняттях 
з розвитку мовлення. Однак залишається не достатньо 
розробленим питання використання змісту української 
народної казки для підвищення пізнавальної активності 
дітей з вадами у психофізичному розвитку на заняттях 
з різних розділів програми.

В роботі з розумово відсталими дошкільниками 
треба приділяти особливу увагу навчанню дітей пра- 
вильно сприймати казку, розуміти її зміст. Лише за та
кими умовами казка буде служити засобом формуван
ня у дітей пізнавального інтересу, зробить можливим 
використання казки на всіх етапах навчання.

Саме тому об’єктом нашого дослідження ми об
рали систему роботи з розвитку пізнавальних інтересів 
дітей з вадами у психофізичному розвитку.

Предметом дослідження стали методи та прийоми 
роботи з використання змісту українських народних 
казок в роботі з формування пізнавальних інтересів 
дошкільників з вадами розвитку на заняттях з різних 
розділів програми.

Ми припустили, що у розумово відсталих дітей 
дошкільного віку основою формування пізнавального
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