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«Розвиток уваги у молодших школярів з інтелектуальним порушенням в 

процесі навчання та проведення корекційної роботи» 

 На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки та 

педагогічної практики набуває актуальності проблема гуманізації освіти, яка 

передбачає активізацію ролі особистості в суспільному житті. Це можливо за 

умови науково обґрунтованого спеціального педагогічного забезпечення 

освітнього процесу. При цьому досягненню педагогічних цілей сприятиме 

формування у дітей довільних, регульованих, форм внутрішньої (психічної) та 

зовнішньої діяльності та поведінки. Особлива роль у цьому процесі відводиться 

увазі школяра. 

 Проблема уваги є достатньо актуальною як для загальної, так і 

спеціальної педагогічної науки. Трактування сутності уваги здійснюється у 

контексті двох альтернативних напрямків. Так, з одного боку, увага 

розглядається з точки зору її інтенційної функції, яка виявляється в 

спрямованості психічної діяльності та є нерозривно пов’язаною з пізнавальною 

й емоційно-вольовою сферами як динамічна характеристика будь-якого 

психічного процесу. З іншого боку, увага розглядається з позиції регулюючої 

функції щодо діяльності, забезпечення її ефективності. 

 У психічному розвитку 

дітей з інтелектуальним 

порушенням вагоме місце посідає 

увага, яка є умовою успішної 

психічної та навчально-

практичної діяльності. Оскільки, 

на ранніх етапах онтогенезу, 

розвиток уваги обумовлюється 

структурно-функціональним 

дозріванням центральної нервової 

системи, то при її захворюваннях 

спостерігаються різні розлади 

уваги. Розлади уваги – це стійкі патологічні зміни у зосередженості, 

спрямованості та вибірковості психічної діяльності людини, зумовлені 

психічними захворюваннями або органічними ураженнями кори головного 

мозку, зокрема, його лобних ділянок. 

 Серед причин, які впливають на низький рівень розвитку уваги у дітей з 

інтелектуальним порушенням, виділяють коливання психічної активності, яке є 

проявом тимчасових, короткочасних фазових станів в корі головного мозку, а 

саме, швидка виснаженість психічної активності. Ця виснаженість 

спостерігається не тільки до кінця дня, вона може настати на першому уроці 

після деякого розумового напруження. Падіння і коливання тонусу психічної 
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активності може бути у кожного школяра з ослабленою нервовою системою, 

однак у багатьох учнів із порушенням розумового розвитку вони виникають 

дуже часто. 

 Досліджуючи особливості уваги дітей із порушенням розумового 

розвитку, психологи та педагоги, виділяють в них п’ять основних типів 

нестійкості уваги, а саме: 

 нестійкість уваги дітей, що не можуть самостійно зосереджувати свою 

увагу; 

 тимчасова нестійкість уваги дітей як етап вікового розвитку; 

 тимчасова нестійкість уваги дітей внаслідок різноманітних захворювань; 

 нестійкість уваги дітей, яка пов’язана с патологічним процесом в 

нервовій системі; 

 нестійкість уваги дітей внаслідок їх підвищеної емоційності.  

Визначено, що для школярів з 

інтелектуальним порушенням характерна 

знижена здатність до розподілу уваги, 

яка наявна при одночасному виконанні 

двох або більше видів діяльності. Коли 

їм пропонується виконати будь-яку 

діяльність одночасно з розв’язанням 

іншого завдання, то учні частіше не 

справляються з поставленою задачею. 

Отже, у процесі спеціального 

корекційного навчання у дітей із 

порушенням розумового розвитку 

підвищується здатність до розподілу 

уваги, але при виконанні різних завдань 

знижується рівень її стійкості. 

Розглядаючи переключення уваги, науковці вказують на те, що молодші 

школярі з інтелектуальним порушенням мають значні труднощі її 

переключення з одного об’єкта на інший, що пов’язано із патологічною 

інертністю процесів збудження та гальмування. Саме тому значна кількість 

різних видів діяльності, які вчитель використовує на уроці, викликає швидку 

стомлюваність учнів, наслідком якої є несвідоме переключення уваги з одного 

завдання на інше. 

 Рівень розвитку уваги в учнів із порушенням розумового розвитку 

достатньо низький. Такі діти не виділяють основні суттєві для об’єктів та їх 

зображень ознаки, вказуючи на вторинні їх характеристики. У молодших 

школярів з порушенням розумового розвитку порушена як мимовільна, так і 

довільна увага. Для них характерною є пасивна мимовільна увага, яка 
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супроводжується надмірним відволіканням, низьким обсягом, який 

обмежується 2-3 об’єктами, тоді як у нормі становить 5-7 одиниць. 

 Для деяких дітей з 

інтелектуальним порушенням 

характерним є те, що вони не можуть 

активно концентрувати увагу, 

швидко відволікаються, надмірно 

непосидючі, реагують на кожен 

випадковий шум або слово; для 

інших, навпаки, характерною є 

зовнішня зосередженість, вони не 

реагують на те, що відбувається 

навколо, виконують найпростіші дії, 

проте продуктивність виконуваної 

роботи залишається вкрай низькою, 

оскільки увага зовнішньо виражена, в той час, коли психічні процеси у них не 

цілеспрямовані та не концентруються у відповідному напрямку, що свідчить 

про переважання мимовільної уваги. 

 Отже, на основі теоретичного аналізу проблеми дослідження розвитку 

уваги молодших школярів з інтелектуальним порушенням можна зробити 

наступні висновки: 

 увага є необхідною умовою не лише внутрішньої психічної діяльності, 

але й її наявність визначає ефективність здійснення будь-якої зовнішньої 

практичної діяльності; 

 уваги займає особливе місце у пізнавальній діяльності та її регуляції; вона 

є стрижнем засвоєння дитиною суспільного досвіду у процесі навчання та 

виховання; 

 продуктивним для розв’язання проблеми розвитку уваги у молодших 

школярів з інтелектуальним порушенням є використання положень теорії 

культурно-історичного розвитку психіки Л. Виготського, його концепції 

формування вищих психічних функцій – довільних, регульованих 

свідомістю і які є засобом корекції первинних порушень у структурі 

дефекту зазначеної категорії дітей; 

 необхідним для розв’язання проблеми розвику уваги у дітей з 

інтелектуальним прорушенням є використання діяльнісного підходу; 

 за умови спеціальної педагогічної роботи з дітьми, у яких виявлено 

порушення інтелекту, можливо розвивати увагу; 

 увага у молодших школярів з інтелектуальним порушенням 

характеризується специфічними особливостями, а саме: коливанням 

стійкості та концентрації, що позначається на змінах працездатності; 
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зниженою здатністю до розподілу та переключення, що є причинами 

труднощів у формуванні довільної, цілеспрямованої діяльності та 

поведінки і труднощів навчання дітей цієї категорії. 

 Маю практику роботи із дтьми, які навчаються за інклюзивною формою 

та у спеціальних класах й мають інтелектуальне прорушення. 

 

          

 

 На початку організації своєї роботи як вчителя-дефектолога, обов’язково 

проводжу анкетування вчителів-класоводів та предметників, щодо стану 

розвитку уваги у конкретного учня з інтелектуальним порушенням саме під час 

освітнього процесу під їх керівництвом. Потім з’ясовую їх досвід та 

результативність з практичної організації роботи з розвитку уваги у здобувачів 

освіти, у тому числі й з особливими освітніми потребами. (Додаток 1) 

 Потім проводжу вивчення стійкості уваги у дітей з інтелектуальним 

порушенням за методикою «Коректурна проба». (Додаток 2) 

 Дібрані мною розвивальні завдання для проведення індивідуальних або 

групових корекційних занять обов’язково включають забезпечення довільного 

спрямування уваги дітей із порушенням розумового розвитку на навчальний 

матеріал; тривалої концентрації уваги учнів на завданнях заняття, розуміння 

учнями змісту навчального матеріалу; якості та точності виконання завдань на 

різних етапах заняття. Протягом корекційних занять використовую словесні 

(пояснення, розповідь, бесіда), наочні (показ, ілюстрація, демонстрація, 

спостереження), практичні (вправи) методи та засоби (картини, малюнки, 

роздатковий матеріал, інтерактивна дошка). 

 Найбільш вагомими щодо розвитку стійкості уваги у своїй практиці 

виділяю підготовчі, тренувальні та контрольні вправи. 

 До підготовчих відношу такі: 

 «Не пропусти слово» 

Мета: актуалізувати знання та налаштувати дітей на сприймання матеріалу з 

природничим змістом, активізувати слухову увагу учнів, розвивати у них 



5 

спостережливість. Дитині пропонується ряд слів-іменників, вони повинні 

уважно їх послухати і плеснути у долоні, коли прозвучать необхідні слова. 

 «Хто тут заховався?» 

Мета: актуалізувати знання дітей з даної теми, виховувати спостережливість, 

активізувати їх зорову увагу, розвивати у них зорове сприймання та 

співвіднесення. Дітям пропонується уважно розглянути малюнок та виділити із 

загального фону об’єкти з визначеної теми. 

 «Знайди відмінності між предметами» 

Мета: з’ясувати уміння у дітей виділяти деталі подібних предметів, 

порівнювати їх, виховувати у них уважність, розвивати їх зорову увагу. Дітям 

пропонується подивитись на запропоновані малюнки та знайти між ними 

відмінності. 

 «Впіймай слово» 

Мета: актуалізувати знання та налаштувати дітей на сприймання матеріалу з 

природничим змістом, виховувати у них спостережливість, активізувати їх 

слухову увагу. Учням пропонується ряд слів з будь-якої теми, коли вони 

почують задані їм слова, то повинні підняти руку. 

 Тренувальні вправи спрямовую на 

формування відповідної властивості уваги: 

 «Знайди і викресли зображення» 

Мета: формувати уявлення дітей про об’єкти з 

теми, виховувати допитливість, розвивати 

зосередженість та коригувати стійкість уваги. 

 «Відшукай потрібний напрямок» 

Мета: формувати уявлення дітей про об’єкти з 

теми, виховувати у них спостережливість; 

розвивати зорово-просторову орієнтацію, уміння 

послідовно виконувати завдання за словесною 

інструкцією; коригувати стійкість уваги. 

 До контрольних вправ відношу наступні: 

 «Що забув художник» 

Мета: дати поняття та уявлення дітям про об’єкти 

з відповідної теми, виховувати у них 

спостережливість, розвивати операцію 

порівняння , формувати зорову увагу. Дітям 

пропонується розглянути малюнок і визначити, чого не вистачає на малюнку. 

 «Виправ мою помилку» 

Мета: дати дітям знання про об’єкти з відповідної теми, виховувати у них 

уважність, розвивати мисленнєві операції (співставлення, порівняння), 
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формувати слухову увагу. Для цього зачитую речення, навмисно роблю 

помилки, діти мають знайти і виправити помилку. 

 «Хто тут заховався?» 

Мета: дати поняття та уявлення дітям про об’єкти з відповідної теми; 

виховувати спостережливість, уважність; розвивати у них зорове сприймання та 

співвіднесення. Пропоную уважно розглянути малюнок та виділити із 

загального фону об’єкти з визначеної теми. 

 Також у своїй роботі 

використовую інші різноманітні 

вправи й завдання на розвиток уваги 

дітей з інтелектуальним порушенням. 

(Додаток 3). 

 Невідємним елементом 

колекційної роботи для учнів з 

інтелектуальним порушенням вважаю 

застосування різноманітного наочного 

та інтерактивного дидактичного 

матеріалу. Часто створюю його 

самостійно або інтерпретую, адаптую й 

модифікую вже наявний. У цьому мені 

допомагають інтернет ресурси. (Додаток 4) 
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 Пропоновані мною 

завдання спочатку носять 

ігровий характер, потім 

виконання кожного завдання 

поступово набуває характеру 

навчальної діяльності. 

Педагогічні ігри та вправи 

допомагали: утримувати 

увагу на одному й тому ж 

завданні якнайдовше 

(стійкість і концентрація 

уваги); швидко переводити увагу з одного об’єкта на інший, переходити від 

одного виду діяльності до іншого (переключення уваги); підпорядковувати 

увагу вимогам діяльності (довільність уваги); помічати в предметах і явищах 

малопомітні, але суттєві ознаки і властивості (спостережливість); розподіляти 

увагу між двома різноспрямованими завданнями. 

 У своїй діяльності вчителя-дефектолога обов’язково завжди зауважую: 

однакових дітей не існує, якщо не спрацьовує один корекційний підхід, треба 

використати інший, підготовка до ровитково-корекційних занять з учнями, які 

мають інтелектуальне порушення, завжди індивідуальне. 

 Протягом своєї діяльності я намагаюсь дотримуватися певних правил, 

порад. А саме: 

1. Формуванню довільної уваги та довільності сприяє участь дитини в 

сюжетно-рольових іграх, образотворчій діяльності. 

2. Навчання повинно відбуватися через гру. 

3. Утримати увагу учня може емоційне, виразне мовлення педагога. 

4. Обов’язково потрібно враховувати індивідуальні особливості учнів. 

5. На заняттях завжди створювати  «ситуацію успіху». 

6. Не забувати про розвиток моторики пальців рук за допомогою спеціальних 

вправ. 

7. Здійснювати періодичне переключення з одного виду роботи на інший. 

8. Обов’язково об’єднати словесне пояснення з наочністю або із зображенням 

тих предметів або явищ, про які йдеться, використовувати малюнки, таблиці, 

схеми (особливо для дітей із доброю зоровою пам’яттю). 

9. До дітей з недостатньо добре розвиненою слуховою пам’ятю необхідний 

індивідуальній підхід: опора не тільки на слух, а й на інші органи почуттів (зір, 

нюх, дотик). 
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Додаток 1 

Анкетування вчителів, щодо стану педагогічної практики розвитку уваги у 

молодших школярів з інтелектуальним порушенням в освітньому процесі 

1) Які методи, засоби та методичні прийоми Ви застосовуєте для активізації 

уваги учнів на уроці? 

2) Дотримання яких психолого-педагогічних умов (правильна організація учнів 

на уроці; правильна та чітка організація уроку; використання додаткових вправ 

з розвитку різних властивостей уваги) та принципів сприяє більш ефективному 

розвитку уваги у молодших школярів з інтелектуальним порушенням? 

3) Чи передбачає програма з Вашого предмету розвиток властивостей уваги? 

Яких саме (стійкості, розподілу, переключення)? 

4) Чи даються в програмі з Вашого навчального предмету конкретні 

рекомендації щодо використання педагогічних засобів (змісту, методів, 

організаційних форм) для розвитку уваги у школярів? 

5) Чи спрямоване навчально-методичне забезпечення (підручники та 

посібники), яке ви використовуєте з навчального предмета, на розвиток 

властивостей уваги у молодших школярів з інтелектуальним порушенням? 

6) Як відбувається розвиток властивостей уваги під час уроків (систематично, 

епізодично)? 

7) Як використовуються педагогічні засоби (змісту, методи, організаційні 

форми) для розвитку властивостей уваги на уроках (використовуються у 

взаємозв’язку, використовуються лише окремі складові педагогічного 

процесу)? 

8) Які педагогічні прийоми використовуються Вами для розвитку властивостей 

уваги на уроках? 

9) Чи використовуєте Ви спеціальну психолого-педагогічну літературу щодо 

розвитку властивостей уваги у молодших школярів з інтелектуальним 

порушенням? 
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Додаток 2 

Методика «Коректурна проба» 

Мета: вивчення стійкості уваги. 

 Метод дослідження уваги «Коректурна проба» створив Б. Бурдон в 1895 

році. Діапазон застосування коректурної проби дуже широкий – з дошкільного 

віку і до пенсійного. Тобто для використання даного тесту практично не існує 

вікових обмежень – важливо правильно підібрати стимульний матеріал. Для 

проведення дослідження необхідний секундомір, ручка або олівець і бланк. 

Існує цілий ряд варіантів коректурної проби: буквений, цифровий, з кільцями, 

малюнки і піктограми для дітей. 

   
 Роботі з дитиною за коректурною пробою передує: 

1) виявлення у дитини знання букв у бланку коректурної проби;  

2) орієнтування дитини на послідовність перегляду у бланку рядків букв 

зліва направо; 

3) навчання дитини виконувати дію за мовленнєвою інструкцією; 

4) навчання дитини виконувати даний вид роботи у відповідній 

послідовності з регламентацією часу. 

 На основному етапі роботи дитині надається словесна та наочна 

інструкція виконання завдання. Їй пропонується уважно продивлятися рядки 

букв та викреслювати дві необхідні літери (наприклад, «а» та «м»). При цьому 

фіксується час роботи дитини, а кількість букв, переглянутих під час хвилини, 

відмічається за допомогою вертикальної лінії. Робота розпочинається за 

сигналом експериментатора (одночасно включається секундомір), дитина 

починає викреслювати дані літери, а після закінчення кожної хвилини і 

словесної інструкції «стоп», дослідник або дитина ставить вертикальну лінію у 
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тому місці бланку, де вона зупинилась (відлік хвилин необхідний для 

встановлення динаміки стійкості уваги). 

 Час для виконання завдання – чотири хвилини. Після завершення роботи 

підраховується кількість помилок (коректур) у кожному рядку та витрачений 

час, дані заносяться у протокол. 

Обробка результатів тесту 

 При обробці й оцінці результатів визначається кількість предметів на 

малюнку, переглянутих дитиною протягом 2,5 хв, тобто за весь час виконання 

завдання, а також окремо за кожен 30-секундний інтервал. Отримані дані 

вносяться в формулу, за якою визначається загальний показник рівня 

розвиненості у дитини одночасно двох властивостей уваги: продуктивності і 

стійкості: 

S = (0.5 * N – 2.8 * n) / t , де S – показник продуктивності і стійкості уваги; N – 

кількість зображень предметів, переглянутих дитиною за час роботи; t – час 

роботи; n – кількість помилок, допущених за час роботи. 

 Помилками вважаються пропущені потрібні або закреслені непотрібні 

зображення. У підсумку кількісної обробки психодіагностичних даних 

визначаються за наведеною вище формулою шість показників, один – для 

всього часу роботи над методикою (2,5 хв), а решта – для кожного 30-

секундного інтервалу. Відповідно, змінна t в методиці буде приймати значення 

150 і 30. 

Висновки про рівень розвитку: 

 10 балів – продуктивність уваги дуже висока, стійкість уваги дуже висока. 

 8-9 балів – продуктивність уваги висока, стійкість уваги висока. 

 4-7 балів – продуктивність уваги середня, стійкість уваги середня. 

 2-3 бали – продуктивність уваги низька, стійкість уваги низька. 

 0-1 бал – продуктивність уваги дуже низька, стійкість уваги дуже низька. 

 За результатами роботи можна скласти графік продуктивності, 

відкладаючи по вертикальній осі кількість переглянутих за 30 сек. знаків, а по 

горизонталі – час. 

 Якщо крива на графіку має тенденцію до деякого підвищення в кінці 

роботи, рівномірну висоту лінії в середині і невеликий спуск на початку – це 

нормальна крива розподілу уваги (можливі помилки при високому темпі 

роботи), з вираженим стійким періодом впрацьованості. 

 Якщо крива працездатності має різкі коливання по всій довжині або 

пониження в кінці роботи – це свідчить про стан швидкого виснаження уваги і 

сигналізує про певне неблагополуччя у психофізичному стані дитини 

(перенапруження від емоційних, фізичних чи інтелектуальних навантажень; 

соматичне захворювання або якісь інші причини виснаження або нестійкості 

уваги, наприклад відсутність мотивації, і т. д.). 
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Додаток 3 

Вправи й завдання на розвиток уваги 

 Виклади фігури за поданим зразком 

Дитині подається зразок з 3-4 геометричних фігур, намальований на окремому 

аркуші, вона має викласти так само, спираючись на зразок. Ускладнювати 

шляхом збільшення кількості фігур, варіацією частоти повторів фігур. 

Можливо запропонувати вставити пропущену фігуру. 

 «Будь уважний!»(Зоопарк) 

Мета: стимулювання уваги, розвиток швидкості реакції. 

Можна виконувати у вигляді фізичної розминки під музику. Дитина має 

виконувати рухи відповідно до команди дорослого: «зайчики» – стрибати; 

«конячки» – бити «копитом об підлогу»; «раки» – задкувати; «птахи» – бігати, 

розкинувши руки; «лелеки» – стояти на одній нозі. 

 «Чотири стихії» 

Мета: розвиток уваги, координації слухового і рухового аналізаторів. 

Граємо разом із дитиною: виконуємо рухи відповідно до слів: «земля» – руки 

вниз, «вода» – витягнути руки вперед, «повітря» – підняти руки нагору, 

«вогонь» – зробити обертання руками в зап'ясткових і ліктьових суглобах. Хто 

помиляється, той програв. 

  «Слухай оплески» 

Мета: тренування уваги і контроль рухової активності. 

Можна виконувати усією сім’єю: йдемо по колу чи пересуваємося по кімнаті у 

вільному напрямку. Ведучим може бути будь хто. Коли ведучий плескає в 

долоні один раз, всі повинні зупинитися і прийняти позу «лелеки» (стояти на 

одній нозі, руки в сторони) чи яку-небудь іншу позу. Якщо ведучий плескає два 

рази, то  приймаємо позу «жаби» (присісти, п’яти разом, носки і коліна в 

сторони, руки між ступнями ніг на підлозі). На три оплески граючі відновляють 

ходіння. 

 Гра «Дожени робота» на концентрацію, вибірковість і стійкість уваги 

Накресліть такий квадрат з роботом. Він 

буде пересуватися вгору, вниз, вправо і 

вліво за вашими командами. Продиктуйте 

кілька ходів і попросіть дитину вказати, в 

яку кроківку перемістився робот. Водити 

по полю пальцем не можна. 
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 Вправа «Слухаю і рахую». Розвиваємо розподіл уваги 

Прочитайте пропозицію, постукуючи олівцем по столу. Дитина повинна 

запам'ятати текст і порахувати кількість ударів. 

 Вправа «Читаю і рахую» на переключення і розподіл уваги 

Запропонуйте дитині прочитати текст і одночасно порахувати кількість слів у 

ньому. Для рахунку не використовуємо пальці. 

 Вправа «Запам’ятай все», на концентрацію і розподіл уваги 

Запропонуйте дитині уважно розглянути якийсь предмет не торкаючись до 

нього. Наприклад, настільну лампу, вазу або в'язку ключів. Потім нехай дитина 

закриє очі і постарається описати предмет. Якого він кольору, розміру? Який 

він на дотик? 

 Вправа «Що змінилося?». Розвиваємо обсяг уваги 

Розкладіть на столі близько десяти предметів. Можна взяти, наприклад, 

канцелярське приладдя: ручки, олівці, пенал, лінійку і т.п. Потім попросіть 

дитину запам'ятати, як лежать предмети. Потім попросіть його закрити очі і 

дорахувати до 20-ти. За цей час поміняйте деякі з предметів місцями або зовсім 

приберіть. Запропонуйте дитині сказати, що змінилося. 

 Вправа «Заборонена цифра»на концентрацію і розподіл уваги 

Рахуйте вголос від одного до 41, не називаючи числа, в яких є цифра 4. Замість 

них говорите: «Не зіб’юся». Запропонуйте дитині повторити вправу. 

 Вправа «Крапка-лінія» 

Учень отримує аркуш паперу із 

завданням. На ньому є предмети чи 

істоти, а також приховане 

зображення, яке можна побачити, 

лише правильно з’єднавши 

пронумеровані крапки. 

Запропонуйте дітям з’єднати лініями 

крапки по порядку. Виконуючи таку 

вправу, учні розвивають не лише 

увагу, але і зорову пам’ять, 

самостійно формують малюнок, 

який можна буде використати як 

розмальовку. 
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Додаток 4 

Дидактичні матеріали, корисні посилання 
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Дитині пропонується уважно розглянути малюнок, знайти і показати на 

великому малюнку предмети, зображені внизу сторінки в рамках. Показуючи 

предмет, дитина повинна сказати де він знаходиться, вживаючи слова «під», 

«над», «за», «перед», «у», «на», «між», «біля». 
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