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Анотація. Стаття присвячена проблемі інтегрованої спрямованості формування, 

розвитку і корекції пізнавальних інтересів учнів із інтелектуальними порушеннями. На 
основі аналізу наукових джерел і вивчення практичного досвіду вихователів спеціальних 
шкіл-інтернатів з’ясовано фактори впливу на пізнавальний інтерес особистості, розкрито 
роль позакласної корекційно-виховної роботи у розвитку пізнавальних інтересів учнів із 
порушенням інтелекту молодшого шкільного віку, означено форми, методи та доцільні 
педагогічні умови формування інтересів даної категорії дітей у позаурочний час.  

Ключові слова: пізнавальний інтерес, діти з інтелектуальними порушеннями, 
виховання,  позакласна робота. 

Вступ. Проблема формування і розвитку пізнавальних інтересів дітей з  

особливими освітніми потребами у процесі виховання є однією з актуальних у 

спеціальній педагогічній теорії й практиці. Саме інтерес є своєрідним 

епіцентром розвитку дитини, оскільки впливає на успішність оволодіння нею 

знаннями, сприяє зростанню потенціалу її пізнавальної активності та 

самостійності, формуванню цілеспрямованості, наполегливості у досягненні 

поставленої мети, стимулює позитивно-емоційне ставлення до навколишньої 

дійсності. 

Вивчення спеціальної психолого-педагогічної літератури свідчить про 

виняткову роль інтересу в психічному розвитку дитини з інтелектуальними 

порушеннями, підвищенні якості її розумової діяльності, розширенні 

кругозору, набутті життєвого та практичного досвіду (І. Бєлякова, 

Л. Виготський, І. Єременко, В. Лубовський, М. Матвєєва, С. Миронова, 



Н. Морозова, В. Петрова, Б. Пінський, В. Синьов, І. Соловйов, Н. Стадненко, 

О. Хохліна, Ж. Шиф і ін.).  

Значні виховні можливості у розвитку пізнавальних інтересів дітей із 

інтелектуальними порушеннями має позаурочна діяльність. Дана проблема 

прямо чи опосередковано розглядалася у наукових роботах О. Бонецької, 

А. Висоцької, О. Вержиховської, В. Воронкової, Г. Дульнєва, І. Єременка, 

А. Козак, М. Кота, Н. Кузьміної-Сиромятникової, В. Липи, В. Мачихіної, 

С. Миронової, Н. Морозової, Л. Одинченко, В. Синьова тощо. На думку 

науковців, у розвитку інтересів розумово відсталих учнів позакласна робота має 

певні переваги, серед яких, у першу чергу, можна виділити такі: широке 

охоплення їх різноманітними й цікавими формами організації дозвілля, 

добровільність виявлення інтересу до навчальних предметів або діяльності, 

пов’язаної з ними. 

Основний текст. Позакласна робота – це багатогранна діяльність дітей: 

навчально-освітня, суспільно корисна, пошуково-дослідна. Позакласна виховна 

діяльність школярів виходить за межі навчальної програми і реалізується у 

відповідності з особистим вибором, нахилами та інтересами учнів. Саме у ній 

створюються умови, що забезпечують безперервність виховного і навчального 

процесів, їх єдність і цілеспрямованість на основі диференціації та широкої 

індивідуалізації цього процесу.  

Основне завдання позакласної роботи – викликати у школярів первинні 

інтереси, задовольнити інтереси і запити, розвинути глибокий і сталий інтерес 

до певних видів діяльності. Пробудження інтересів залежить від 

навколишнього середовища, від певного настрою самих дітей, а постійне 

збільшення потоку інформації стимулює розвиток досить широких життєвих і 

пізнавальних інтересів учнів. Характер прояву пізнавальних інтересів учнів у 

позакласній роботі обумовлюється її специфікою. Інтерес набуває тут більшого 

значення, ніж на уроках, бо майже відсутня та обов’язковість, яка притаманна 

навчанню. 



Слід також зазначити, що у позакласній роботі більші, ніж у навчальній 

роботі, можливості використання різних джерел знань (музеї, походи, зустрічі, 

спостереження та ін.),  більша кількість форм роботи (конкурси, турніри, 

вечори і т.п.), які поширюють сферу пізнання, стимулюють обмін знаннями, 

поглиблюють і задовольняють інтереси і запити школярів. Різноманітні форми 

позакласної виховної роботи забезпечують міцність знань, більш гнучке їхнє 

застосування на практиці в різних життєвих ситуаціях, сприяють розширенню 

кругозору, підвищенню активності розумово відсталих школярів, формуванню 

в них пізнавальних інтересів. 

Позакласна робота вважається ефективною, якщо задовольняє природні 

запити і потреби учнів, розширюватиме рамки їх практичної та розумової 

діяльності, даватиме педагогам широкий простір для здійснення всебічного 

розвитку дітей. При цьому треба враховувати дві безперечні умови: діяльність 

педагога з розвитку дитини і психологічну готовність учня до цього. Крім того, 

важливо спиратись на ті передумови, які захоплюють почуття учнів, 

викликають прояв емоцій. 

Безперечним є той факт, що у спеціальній школі одним із ефективних 

факторів збудження і розвитку пізнавального інтересу в учнів з 

інтелектуальними порушеннями є підготовленість і педагогічна майстерність 

вихователя. Викликаючи зацікавленість учнів, він поширює, розвиває та 

закріплює їх інтереси у позакласній роботі, сприяє розвитку творчих здібностей 

особистості. Тому нашу увагу було зосереджено на вивченні практичного 

досвіду вихователів початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл-

інтернатів Донецької області (№ 34 м. Лиман, № 41 м. Слов’янськ, № 32 

м. Костянтинівка). У навчальних закладах було проведено анкетування 

двадцяти вихователів початкових класів, додатковим методом дослідження 

було спостереження за їхньою діяльністю у корекційно-виховному процесі. 

Проведене опитування засвідчило, що більшість вихователів (85%) 

правильно розуміють поняття „пізнавальний інтерес” і уявляють педагогічні 



шляхи інтегрованої спрямованості процесу його формування, розвитку і 

корекції у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями.  

Особливе значення у розвитку учнівських інтересів вихователі надають 

якості власних знань про особливості пізнавальної діяльності розумово 

відсталих учнів, їхні індивідуальні особливості, нахили та здібності. Серед 

факторів, які мають вплив на пізнавальний інтерес особистості, вихователями 

було відзначено: цікавість матеріалу (новизна, емоційність, інформативність, 

проблемність, наочний супровід) – 100%, мотивація діяльності (постановка 

пізнавальних завдань, ситуації зацікавлення) – 80%,  керівництво пізнавальною 

діяльністю школярів (інструктивні вказівки, заохочення, оцінювання) – 60%.  

Під час опитування вихователів було з’ясовано, які методи застосовуються 

ними для формування в учнів інтересу, розвитку в них допитливості, підтримки 

пізнавальної активності. Майже всі вихователі (95%) ігрові методи вважають 

провідними у розвитку пізнавальних інтересів розумово відсталих школярів 

молодшого шкільного віку, серед яких перевагу надають дидактичним іграм і 

вправам. Серед словесних методів особлива значущість надається бесіді з 

включенням проблемних запитань – 65%. Практичні дії з предметами 

застосовують 60% вихователів. На їхню думку, поштовхом для виявлення 

учнями інтересу до об’єктів оточуючого середовища є організація пошукової 

діяльності – 40%. Для забезпечення  пізнавального інтересу дітей до пізнання 

навколишньої дійсності важливим вважається застосування наочних методів: 

спостереження, показ (70%).  

Найбільш доцільними умовами інтегрованої спрямованості процесу 

формування і розвитку пізнавальних інтересів у вихованців педагоги вважають 

такі:   

- застосовування індивідуально-диференційованого підходу до діяльності 

розумово відсталих школярів (95%); 

- створення емоційної атмосфери під час організації та проведенні різних 

виховних занять і заходів (80%); 



- активізація пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на самостійне 

здобування знань і вмінь (75%); 

- стимулювання успіхів учнів педагогічно доцільними засобами (60%); 

- урізноманітнення форм позакласної виховної роботи, більш гнучке їх 

застосування на практиці в різних життєвих ситуаціях (55%); 

- звернення до життєвого досвіду дітей, спонукання їх до самостійного 

пошуку (45%); 

 - сприяння розвитку ініціативності й самостійності учнів (50%); 

- створення проблемних ситуацій (40%);  

- оптимальне співвідношення різних видів завдань (30%). 

Спостереження за практичною діяльністю педагогів у корекційно-

виховному процесі дозволяє констатувати, що для більшості педагогів 

притаманне прагнення розвивати пізнавальні інтереси розумово відсталих 

молодших школярів, створювати позитивне ставлення до всіх видів 

позаурочної діяльності, вчити дітей самостійно втілювати одержані знання у 

повсякденну діяльність. Найбільш ефективно пізнавальні інтереси учнів 

початкових класів розвиваються в ситуаціях безпосереднього спілкування з 

об’єктами навколишнього світу; залучення до різноманітної діяльності, з 

поступовим її ускладненням та варіативності способів діяльності; практичних 

дій з предметами; використання життєвого досвіду дітей; створення емоційно 

насичених виховних ситуацій; поза ситуативно-особистісного спілкування 

вихованців.  

Особливу увагу педагоги приділяють новизні змісту матеріалу, 

урізноманітненню видів роботи, мотивації діяльності, застосуванню 

різноманітної наочності, індивідуалізації роботи з розвитку розумової 

діяльності дітей, організації пізнавальних ігор, встановленню оптимального 

співвідношення між пізнавальними завданнями репродуктивного, частково-

пошукового та творчого характеру й використанню елементів самостійного 

пошуку.  



Висновки. Відтак, на основі емпіричного вивчення практичного досвіду 

вихователів спеціальних навчальних закладів встановлено, що інтегрована 

спрямованість процесу формування і розвитку пізнавальних інтересів 

молодших школярів з інтелектуальними порушеннями залежить від уміння 

педагогів забезпечувати послідовне та цілеспрямоване втілення у виховній 

процес раціональних форм, методів та прийомів позакласної роботи у їх 

системній єдності, що мають корекційно-розвивальний вплив і сприяють 

активізації пізнавальної діяльності учнів. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of integrated orientation of formation, 

development and correction of pupils’s with intellectual disabilities cognitive interests. The factors 
of influence on cognitive interests of personality, based on analysis of scientific sources and 
researching of practical experience of educators were explored; the role, forms, methods of 
extracurricular correctional educational work in the development of cognitive interests of special 
boarding school pupils were disclosed; appropriate pedagogical conditions of formation of interests 
of primary school pupils with intellectual disabilities were outlined. 
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