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Сучасна система освіти переживає докорінні зміни. Початкова освіта уже 

декілька років реалізує ідеї Нової української школи. Набуття інтелектуальної 

компетентності молодшим школярем відіграє важливу роль у подальшому 

розвитку дитини.  

Інтелект – це здатність людини вирішувати поставлені завдання і 

досягати мети, використовуючи пізнавальні якості, такі як: пам’ять, увагу, 

мислення, уяву, розум, сприйняття [8, с. 156]. 
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Проблема інтелектуального розвитку молодших школярів ставала 

предметом дослідження як педагогів, так і психологів. Нею займалися 

Л.С.Виготський, М. Монтессорі, Ж. Піаже, Ж.Ж. Руссо, О.Я. Савченко, 

К.Д.Ушинський та інші вчені.  

На думку дослідників інтелект людини розвивається ще на першому році 

життя, а найбільш сприятливим періодом інтелектуального розвитку 

особистості є вік 8-12 років. За теорією Жана Піаже, до 6 років інтелект 

сформований вже більш як на третину, до 8 років – на половину, а до 12 років – 

на три чверті [8, с. 45]. 

Молодший шкільний вік – це період життя дитини 6-10 років. У роки 

шкільного дитинства розумові якості мають важливе значення у формуванні 

дитини як особистості. У початковій школі, в ході освоєння учнями різних 

навчальних предметів, головну роль відіграють загальні розумові риси, які 

виступають на рівні узагальнень, в співвідношенні абстрактного і конкретного, 

в темпі розумової роботи.  

Основними ознаками розвитку інтелекту учня молодшого шкільного віку 

є якість знань, уміння застосовувати їх на практиці, орієнтування в матеріалі, 

самостійне набування знань, знаходження нових способів навчальної роботи, 

темп і легкість засвоєння нового матеріалу, міцність запам’ятовування, 

самостійне формулювання запитань, знаходження можливих способів 

розв’язування нетипових завдань. 

Одним із головних завдань сучасної освіти є розвиток інтелекту, 

інтелектуальної компетентності, інтелектуальної культури школяра, що 

забезпечує процес інтелектуального розвитку особистості. Однак, сучасні зміни 

в освіті обумовлені переорієнтацією суспільства на розвиток і формування 

особистісних якостей людини. Для ХХІ століття характерне розуміння, що 

тільки самореалізація особистості є головною метою будь-якого соціального 

розвитку.  

Інклюзивна освіта – це форма навчання, при якій кожна людина, 

незалежно від наявних фізичних, інтелектуальних, соціальних, мовних та інших 

особливостей, має право навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах [5, 

с. 36-37]. Мета інклюзивної освіти – зробити так, аби жодна дитина з 

особливими освітніми потребами не відчував себе іншою, зайвою, небажаною. 

Тож організація інклюзивних класів і груп у закладах освіти є цінною як для 

дітей з особливими освітніми потребами та їхніх ровесників, так і для педагогів, 

батьків, керівників закладів освіти, зрештою для суспільства в цілому [10, с. 

87]. 

Перешкоди перед навчанням і участю в громадському житті виникають 

не з вини обмежених можливостей здоров’я дитини, а через нездатність 

загальноосвітніх навчальних закладів зламати існуючі бар’єри. Більшість дітей 

з обмеженими можливостями ізолюють себе від однолітків, соціального життя, 

вони соромляться своїх проблем. На сучасному етапі в Україні роблять усе 

можливе, щоб діти з особливими потребами не відчували себе обділеними. В 

країні не так давно почали працювати інклюзивні класи і це насправді дуже 
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добре. Тепер у кожному класі може бути 2 інклюзивні дитини, з якими 

працюють педагоги, психологи та асистенти.  

Учням з порушеннями інтелектуального розвитку надзвичайно важко 

навчатися в звичайних школах. Тому інклюзивні класи мають спеціальне 

обладнання для таких дітей. Кожна інклюзивна дитина має асистента, який 

допомагає виконати певні завдання, пояснює нову інформацію.  

Молодші школярі з порушеннями інтелектуального розвитку мають певні 

особливості. Вони мають, як правило, слабку, короткочасну пам’ять, тому 

навчальний матеріал їм подається дозовано, з використанням різноманітних 

прийомів та методів. У розумово відсталих дітей переважає конкретно-наочне 

мислення, тому при поданні матеріалу має бути велика кількість зрозумілої та 

яскравої наочності. 

У школярів з легкими порушеннями інтелекту є знижена працездатність, 

тому кількість завдань має бути невелика, а складність – доступна [5, с. 16]. 

Також відсутньою є і самостійна робота учнів, вони завжди потребують 

допомоги зі сторони дорослого. 

Учителі мають бути підготовлені до інклюзивного учня в своєму класі 

[6]. Для того, щоб учневі було легше навчатися, педагог має пам’ятати декілька 

головних аспектів, а саме: 

 створити в класі сприятливу атмосферу, підготувати усіх учнів класу 
до певних змін; 

 налагодити дружні стосунки учнів з інклюзивною дитиною; 

 пам’ятати, що розумово відсталі школярі мають слабку, погано 
розвинену пам’ять, увагу, тому навчальний матеріал необхідно подавати 

невеликими частинками; 

 такі учні, як правило, не можуть самостійно виконувати дані завдання, 
ось тому, дитині і необхідний асистент; 

 головним аспектом є уміння підтримати в дитини впевненість в її 
силах, прагнення до пізнання чогось нового. 

На думку О.Демченко [2], одним із завдань у роботі з дітьми із 

заниженими інтелектуальними можливостями є створення умов для соціалізації 

та соціальної адаптації. Тому важливим напрямом «модернізації сучасної 

системи освіти в цілому, навчання й виховання дітей із особливим потребами 

зокрема є методологічна перебудова педагогічного процесу, спрямування його 

на особистісний розвиток школярів, формування в них основних компетенцій. 

Аналіз досвіду освітніх систем багатьох країн показує, що одним із шляхів 

оновлення шкільної освіти є орієнтація на компетентнісний підхід».  

Отже, учні з інтелектуальними відхиленнями мають навчатися в 

звичайних школах, але все залежить від тяжкості хвороби. Вчителі повинні 

бути готові до організації такого навчання та враховувати особливості 

інтелектуального розвитку дітей з особливими освітніми потребами. А ще для 

педагога важливо більше дізнаватися про особливості кожної дитини, 

консультуватися з фахівцями, проходити тренінги та семінари, щоб якнайкраще 

змогти допомогти дитині з обмеженими можливостями. Для розвитку дітей з 



159 

 

особливими освітніми потребами необхідно добирати інноваційні технології 

інклюзивного навчання [1; 4; 7]. 

Дуже важливим є той факт, що учні з особливими освітніми потребами, 

які навчаються в звичайних класах, мають можливість спілкуватися з 

однолітками та не відчувати себе іншими. Їх інтелектуальний та загальний 

розвиток в умовах традиційної школи пришвидшується. 
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