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ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДИК ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНIКАТИВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI В ДIТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ 

IНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Стаття присвячена проблемi використання психотерапевтичних методик для формування комунiкативної 
дiяльностi в дiтей з порушенням iнтелектуального розвитку. У кожнiй країнi є дiти з важкими порушення-
ми iнтелектуального розвитку, якi потребують особливих умов навчання й виховання. Сьогоднi актуальними є 
питання надання спецiальної допомоги таким дiтям. Особи з важкою формою iнтелектуальної недостатностi 
є iнвалiдами дитинства. Аналiз практики спецiальної освiти показує, що реалiзацiї використання психотерапев-
тичних методик придiляється недостатньо уваги, тому необхiднiсть вивчення теоретико-експериментальних 
особливостей iнновацiйних психотерапевтичних методик, психолого-педагогiчна значущiсть означеної проблеми 
зумовили вибiр теми дослiдження. Проблеми виявлення потенцiйних можливостей таких дiтей, пристосування 
їх до життя набувають великої соцiальної значимості. У статтi висвiтлено проблематику, що сьогодні педа-
гоги-практики вiдчувають брак розроблених ефективних методик щодо подолання складних порушень у дiтей. 
У зв’язку з цим необхiдно розробляти й використовувати iнновацiйнi методики та комплекснi роботи, що охо-
плюють усi сфери особистостi дитини. У спецiальнiй педагогiцi йде активний пошук найбiльш оптимальних 
форм органiзацiї освiтнього та корекцiйного середовища для цiєї категорiї дiтей. У статтi розглянуто, науково 
обґрунтовано й експериментально перевiрено змiст, форми та методи подолання дизартрiї в дiтей з порушен-
ням iнтелектуального розвитку з використанням психотерапевтичних методик. Детально описано логопедичну 
та психолого-педагогiчну лiтературу. З’ясовано стан розробленостi проблеми в логопедичнiй теорiї та прак-
тиці, проаналiзовано наявнi пiдходи до корекцiї дизартрiї в дiтей з рiзними варiантами дизонтогенеза. Також 
дослiдження показало, що психотерапевтичнi прийоми, iгровi методики поряд із класичними методами лого-
педичного впливу можуть бути способом органiзацiї та презентацiї мовленнєвих засобiв, способом мотивацiї 
мовленнєвої дiяльностi тiльки в умовах спецiально органiзованого навчання

Ключовi слова: порушення iнтелектуального розвитку, психотерапевтичнi методики, формування 
комунiкативної дiяльностi, корекцiйне середовище, iнклюзiя.
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USE OF PSYCHOTHERAPEUTIC TECHNIQUES FOR FORMATION  
OF COMMUNICATIVE ACTIVITY IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL 

DEVELOPMENTAL DISORDERS

This article is devoted to the problem of using the use of psychotherapeutic techniques for the formation of 
communicative activity in children with intellectual disabilities. In every country there are children with severe intellectual 
disabilities who need special conditions of education and upbringing. Today, the issue of providing special assistance to 
such children is very important. People with severe intellectual disabilities are children with disabilities. Analysis of the 
practice of special education shows that the use of psychotherapeutic techniques is not given enough attention, so the 
need to study the theoretical and experimental features of innovative psychotherapeutic techniques, psychological and 
pedagogical significance of this problem led to the choice of research topic. Problems of identifying the potential of such 
children, their adaptation to life acquire great social significance. The article highlights the issue that currently teachers 
- practitioners lack the developed effective methods for overcoming complex disorders in children. In this regard, it is 
necessary to develop and use innovative techniques and comprehensive work covering all areas of the child's personality. 
In special pedagogy there is an active search for the most optimal forms of organization of educational and correctional 
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environment for this category of children. The article considers, scientifically substantiated and experimentally tested the 
content, forms and methods of overcoming dysarthria in children with intellectual disabilities using psychotherapeutic 
techniques. Speech therapy and psychological-pedagogical literature are described in detail. The state of development 
of the problem in speech therapy theory and practice is clarified and the existing approaches to the correction of 
dysarthria in children with different variants of dysontogenesis are analyzed. Also as a whole research has shown that 
psychotherapeutic receptions, game techniques along with classical methods of speech therapy influence can be a way 
of the organization and presentation of speech means, a way of motivation of speech activity only in the conditions of 
specially organized training.

Key words: intellectual development disorders, psychotherapeutic methods, formation of communicative activity, 
correctional environment, inclusion.

Постановка проблеми. Формування та розви-
ток у дiтей ключових компетентностей, зокрема 
комунiкативної, стало необхiдним i новим кон-
цептуальним орiєнтиром у дошкiльнiй освiтi 
XXI столiття, яке отримало назву «столiття 
комунiкативного простору», оскiльки одним iз 
основних чинникiв становлення особистостi є 
комунiкативний розвиток дитини. Комунiкативна 
компетентнiсть набуває актуальностi як 
особистiсна характеристика дошкiльника, що 
визначає його здатнiсть i готовнiсть установлю-
вати, а також пiдтримувати необхiднi контакти 
з iншими особами, ставити мету й досягати 
очiкуваних результатiв комунiкацiї.

Компетентнiсний пiдхiд, як особистiсно-
орiєнтований, дiяльнiсний і технологiчний, є важ-
ливою концептуальною основою, що визначає 
сучасну методологiю оновлення змiсту освiти в 
цiлому, і спецiальної освiти зокрема. Отже, пошук 
ефективних засобiв формування комунiкативних 
навичок у дiтей з порушенням iнтелектуального 
розвитку набуває особливої актуальностi. 
Вiдхилення в комунiкативнiй дiяльностi, якi 
притаманнi дiтям з порушеннями iнтелекту, мають 
неоднаковий прояв, у рiзний спосiб пiддаються 
педагогiчному впливу й надають варiативностi 
розкладу подальшого розвитку особистостi. 

Аналiз дослiджень. Сучаснi дослiдження в 
спецiальнiй психологiї та педагогiцi (Є. Собото-
вич та А. Чернопольська, Л. Лопатiна, Н. Сере-
брякова, Р. Мартинова, О. Архiпова, Г. Мєлє-
хова, Г. Гуровець, С. Маєвська та iн.) об’єктивно 
пiдтверджують позитивний вплив психотерапев-
тичних методик на дiтей з рiзними вiдхиленнями 
в розвитку. У процесi використання психоте-
рапевтичних методик у дiтей з порушенням 
iнтелектуального розвитку активiзується мис-
лення, формується цiлеспрямована дiяльнiсть, 
стiйкiсть уваги.

Дослiдження особливостей психофiзичного 
розвитку дошкiльникiв з розумовою вiдсталiстю 
(Г. Блеч, Н. Борякова, О. Гаврилушкiна, I. Глад-
ченко, А. Катаєва, Н. Кравець, С. Миронова, 
Л. Логвiнова, Л. Носкова, В. Петрова, Л. Плаксiна, 

О. Проскурняк, Н. Соколова, Е. Стрєбєлєва, 
М. Супрун, У. Ульєнкова та iн.).

Водночас особливостi розвитку комунiкативної 
дiяльностi дiтей з порушеннями iнтелектуальної 
сфери, якi висвiтлено в працях I. Артемчук, 
Г. Блеч, О. Грабарової, К. Грачової, М. Гнєздiлової, 
Г. Дульнева, I. Колесник, М. Кузьмицької, 
Л. Логвiнової, В. Петрової, Е. Сеген, Г. Цикото, 
А. Юдилевич, J. Schein та iн., не призводять до 
нiвелювання потреби в спiлкуваннi з iншими 
людьми й у пiзнаннi навколишнього свiту.

Метою статтi є виокремлення психотерапев-
тичних методик для формування комунiкативної 
дiяльностi в дiтей з порушенням iнтелектуального 
розвитку.

Виклад основного матерiалу. Термiном 
«розумова вiдсталiсть» у дефектологiї познача-
ється непохитно виражене зниження пiзнавальної 
дiяльностi дитини, що виникло на основi 
органiчного ураження центральної нервової 
системи (далi – ЦНС). Ступiнь ураження ЦНС 
може бути рiзний за тяжкістю, локалiзацiєю та 
часом настання. Тобто етiологiя патологiчного 
розвитку може бути найрiзноманiтнiшою, 
а це, у свою чергу, викликає iндивiдуальнi 
особливостi фiзiологiчного, емоцiйно-вольового 
й iнтелектуального розвитку розумово вiдсталої 
дитини.

Спiльними рисами для цих дiтей, крiм їхнього 
пiзнього розвитку i значного зниження iнтелекту, 
є й тяжкi порушення моторики, сенсорики, уваги, 
пам’ятi, мислення, мовлення та вищих емоцiйних 
процесiв.

Проблеми навчання, виховання та соцiальної 
адаптацiї дiтей з порушеннями iнтелектуального 
розвитку розробляються однiєю з галузей 
спецiальної педагогiки – олiгофренопедагогiкою. 
Термiн «олiгофренiя» (грец. Olygos – мало i 
phren – розум) уведений нiмецьким психiатром 
Е. Крепелiном i традицiйно використовувався у 
вiтчизнянiй спецiальнiй педагогiцi та медицинi 
(Синьов, Матвєєва, Хохлiна, 2008: 265).

У спецiальнiй лiтературi аж до 1960-х рр. 
поряд із термiном «розумова вiдсталiсть» широко 
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використовувалося поняття «слабоумство». 
Термiн «розумова вiдсталiсть», на вiдмiну вiд 
поняття «слабоумство», указує не тiльки на 
кiлькiсну характеристику дефекту, а й на якiсну 
(вiдсталiсть), що припускає певний позитивний 
поступальний рух при спецiально створених умо-
вах. Рiзнi структури дефекту викликають рiзнi види 
(або ступені) розумової вiдсталостi. Найбiльш 
численну групу серед розумово вiдсталих дiтей 
становлять дiти, розумова вiдсталiсть яких вини-
кла в результатi ураження ЦНС у пренатальний 
(внутрiшньоутробний), натальний (при пологах) 
або постнатальний перiод до трьох рокiв. Це так 
звана уроджена розумова вiдсталiсть. Е. Крепелiн 
квалiфiкував психiчний розвиток у цієї групи 
дiтей як прояв дизонтогенiї за типом загального 
психiчного недорозвинення (Синьов, Матвєєва, 
Хохлiна, 2008: 156).

Спецiальними клiнiчними дослiдженнями 
встановлено, що провiдним симптомом вродже-
ної розумової вiдсталостi (олiгофренiї) є дифузне 
ураження кори великих пiвкуль головного мозку. 
При олiгофренiї має мiсце не тiльки кiлькiсне 
(дифузне) ураження всiєї кори великих пiвкуль, а 
і якiсне порушення нейродинамiчних процесiв у 
корi головного мозку.

За глибиною порушення розумова вiдсталiсть 
при олiгофренiї традицiйно пiдроздiляється на 
три ступенi: iдiотiя, iмбецильнiсть i дебiльнiсть. 

Розумово вiдсталi дiти розрiзняються з точки 
зору вираженостi дефекту, вимiрюваного за сту-
пенем загального психiчного недорозвинення 
за тестом iнтелекту Векслера в умовних оди-
ницях. Дiти з легкими ступенями розумової 
вiдсталостi (дебiльнiсть) становлять 75–80%. 
Їхній рiвень iнтелектуального розвитку (IQ) ста-
новить 50–70 умовних одиниць. Пiсля навчання в 
спецiальних школах або класах, що знаходяться 
при школах загального призначення, а також при 
навчаннi за iндивiдуальним освiтнiм маршру-
том в iнклюзивних школах багато з них можуть 
соцiально адаптуватися, отримати нескладну 
професiю i працевлаштуватися.

Дiти із середньою вираженiстю розумової 
вiдсталостi (iмбецильнiсть) представленi приблизно 
в 15% випадкiв. Їхній рiвень iнтелектуального 
розвитку (IQ) становить вiд 20 до 50 умов-
них одиниць. Сьогодні деякi з них (з помiрною 
розумовою вiдсталiстю (IQ 35–49)) вiдвiдують 
спецiальну школу (школа VIII виду), навчаються в 
спецiальних класах цiєї школи. Є спроби навчання 
цiєї групи дiтей i в школах загального призначення 
за iндивiдуальною освiтньою програмою з форму-
вання життєвих компетенцiй. 

Глибоко розумово вiдсталi дiти (iдiотiя) 
здебiльшого донедавна довiчно перебували в 
iнтернатах Мiнiстерства соцiального захисту 
населення. Нині все бiльше їх за бажанням батькiв 
живуть у сiм’ях. Їх загальна кiлькiсть – приблизно 
5% вiд усiх розумово вiдсталих дiтей. Мислення 
таких дiтей практично повнiстю нерозвинене, 
можлива вибiркова емоцiйна прив’язанiсть таких 
дiтей до близьких дорослих. Дiти часто не опано-
вують навiть елементарні навички самообслуго-
вування, їхнi IQ – менше 20 одиниць. Найбiльш 
численною, перспективною та вивченою є група 
розумово вiдсталих дiтей із легким ступенем 
розумової вiдсталос (Пузанова, 2003: 94).

Однак знижений iнтелект та особливостi 
емоцiйно-вольової сфери цiєї найбiльш легкої з 
iнтелектуальних порушень групи дiтей не дають 
їм змоги опанувати програму загальноосвiтньої 
масової школи. Вивчення та засвоєння навчаль-
ного матерiалу з кожного предмета шкiльної 
програми для цих дiтей надзвичайно складно. 
Усе це фiзiологiчно зумовлено недорозвиненням 
аналiтико-синтетичної функцiї вищої нервової 
дiяльностi, порушеннями фонематичного слуху 
й фонетико-фонематичного аналiзу. Засвоєння 
навiть елементарних (в обсязi початкової школи) 
математичних знань вимагає досить високого сту-
пеня абстрактного мислення, оскiльки ця функцiя 
при розумової вiдсталостi порушена, вони дуже 
тяжко опановують найпростiші математичні 
операцiї.

Вiдсутнiсть умiння встановлювати адекватнi 
причинно-наслiдковi звязки залежностi призво-
дить до серйозних ускладнень навiть у вирiшеннi 
вiдносно простих арифметичних завдань. 
Недостатнiй розвиток здiбностей до встанов-
лення й розумiння тимчасових, просторових i 
причинно-наслiдкових вiдносин мiж об’єктами та 
явищами не дає змоги розумово вiдсталим дiтям 
засвоювати в обсязi масової загальноосвiтньої 
школи матерiал по всiх основних предметах 
гуманiтарного та природничо-наукового циклiв.

Отже, категорiя дiтей з порушеннями 
iнтелектуального розвитку представляє 
рiзнорiдну групу, основними рисами якої є важкi 
психофiзичнi дефекти й найчастiше вираженi 
органiчнi ураження ЦНС i головного мозку.

Спiльними рисами для цих дiтей, крiм їхнього 
пiзнього розвитку i значного зниження iнтелект, є 
й тяжкi порушення моторики, сенсорики, уваги, 
пам’ятi, мислення, мовлення та вищих емоцiйних 
процесiв.

У тiсному зв’язку в дiтей з порушеннями 
iнтелектуального розвитку знаходиться й недо-
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розвинення мовлення. Сама поява мовлення, 
як правило, значно запiзнюється. Ступiнь недо-
розвинення мовлення найчастiше вiдповiдає 
ступеню загального психiчного недорозвине-
ння. Спостерiгаються безглуздi, штампованi 
фрази. Серед цієї категорiї дiтей зустрiчаються 
й «безмовнi», вiдсоток яких становить близько 
20%. Словниковий запас украй бiдний та обме-
жений побутовою промовою. Пасивнiсть, рiзко 
знижена потреба у висловлюваннях, слабкий 
iнтерес до навколишнього – усе це гальмує про-
цес активiзацiї їхнього словника.

Комунiкативнi навички неможливо 
дослiджувати iзольовано у вiдривi вiд тих 
особистiсних властивостей і здiбностей, якi 
детермiнують процес комунiкацiї. Для дiагностики 
комунiкативних навичок, на нашу думку, потрiбно 
використовувати чимало психотерапевтичних 
методик, якi дослiджують не тiльки особливостi 
взаємсин з iншими людьми, а й особливостi 
розвитку дитини, характернi риси особистостi, 
самооцiнку, стан емоцiйної сфери дитини. Так, 
дiагностика повинна включати в себе завдання, якi 
спрямованi на визначення рiвня володiння спосо-
бами дiй, знань i навичок, реалiзацiю свого досвiду 
в рiзних умовах комунiкативної дiяльностi. Вона 
дає змогу за допомогою короткого часу визна-
чити рiвень сформованостi комунiкативних нави-
чок вiдносно певного визначеного для дiтей цієї 
вiкової категорiї рiвня або вiдхилення вiд цього 
рiвня в той чи iнший бік (Конопляста, 1997: 114). 

Цiннiсть психотерапевтичних методик зале-
жить вiд можливостей i границь тлумачення отри-
маних з їх допомогою результатiв i передусім 
вiд їх змiсту й того, яких сторiн комунiкативного 
акту вони торкаються. Усi порушення й дефекти, 
властивi дiтям цієї категорії, з усiєю повно-
тою i яскравiстю проявляються в їхній трудовiй 
дiяльностi. Дiти з тяжкiстю розумiють завдання, 
опанувавши тими чи iншими навичками, часто 
не можуть змiнити свою дiяльнiсть вiдповiдно 
до нової iнструкцiї. Вони вважають за краще 
одноманiтне повторення одних i тих самих 
завчених ними операцiй. Виробляється сте-
реотип, який насилу долається в незнайомiй 
обстановцi (Засенко, 2006: 86).

Досить часто ми спостерiгаємо, що дiти стар-
шого дошкiльного вiку навiть iз незначними 
мовленнєвими порушеннями вiдрiзняються вiд 
своїх однолiткiв: вони невиправдано хвилю-
ються, соромляться, не вiрять у свої сили, не 
вмiють поставити собi мету i йти до неї. Часто 
такi дошкiльники можуть бути дратiвливими, 
збудженими, розгальмованими, неспокiйними, 

непосидючими; їхнiй настрiй швидко змiнюється 
внаслiдок емоцiйної нестiйкостi. В окремих дiтей 
спостерiгається загальмованiсть, зниження розу-
мової працездатностi, зниження уваги. Досить 
часто мовленнєвi порушення цiєї категорiї 
дiтей викликають нестiйкiсть уваги й пам’ятi, 
недостатнiсть регулюючої функцiї мовлення, 
порушення пiзнавальної дiяльностi й розумової 
працездатностi.

Для дiтей-дошкiльникiв, що мають мовленнєвi 
вади, iгрова дiяльнiсть є необхiдною умовою 
всебiчного розвитку особистостi й iнтелекту. Але 
порушення загальної та мовленнєвої моторики 
сприяє швидкому стомленню дiтей у грi, у них 
виникають труднощi швидкої змiни динамiчного 
стереотипу. Тому в iграх вони не можуть одразу 
переключитися з одного виду дiяльностi на 
iнший, частiше змiнюють партнера для гри. Їхні 
контакти здiйснюються в основному на бiльш 
низькому рiвнi органiзацiї порівняно з дiтьми, 
якi взагалi не мають жодних мовленнєвих про-
блем. Такi дiти втрачають можливiсть спiльної 
дiяльностi з однолiтками через неправильну зву-
ковимову, невмiння виразити свої думки, бояться 
виглядати смiшними, хоча правила i змiст гри для 
них зрозумiлi (Маллер, Цiкото, 2003: 38).

Дiти з iнтелектуальною недостатнiстю мають 
низку специфiчних порушень звуковимови:

− стiйкий характер порушень звуковимови, 
особлива складнiсть їх подолання;

− порушена вимова не тiльки приголосних, а 
й голосних звукiв;

− переважання мiжзубної або бокової вимови 
свистячих i шиплячих звукiв;

− пом’якшення твердих приголосних звукiв 
(палаталiзацiя);

− порушення звуковимови особливо вираженi 
в мовленнєвому актi (при пiдвищеннi мовленнє-
вого навантаження спостерiгається, а iнодi нарос-
тає загальна розмитiсть мовлення);

− специфiчнi труднощi автоматизацiї звукiв 
(процес автоматизацiї вимагає бiльшої кiлькостi 
часу, нiж при дислалiї) (Лалаєва, 2003: 46). 

Основною ознакою, що характеризує дiтей з 
порушенням iнтелекту, є вiдсутнiсть розгорнутого 
зв’язного мовлення.

Зв’язне мовлення – це не просто послiдовнiсть 
пов’язаних одна із одною думок, якi вираженi точ-
ними словами в правильно побудованих пропозицiях. 
Зв’язне мовлення вбирає в себе всi досягнення 
дитини в оволодiннi рiдною мовою, в освоєннi 
звукiв, словникового запасу та граматичної будови.

У дiтей з порушенням iнтелекту виника-
ють найбiльшi труднощi при спробi синте-
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зувати окремi елементи в систему. На основi 
iнтелектуальної недостатностi спостерiгається 
порушення мовленнєвої дiяльностi, дiти не 
можуть утримувати все мовленнєве цiле й вод-
ночас розподiлити, про що сказати ранiше, про 
що пiзнiше, тобто їх складнiсть зводиться до 
неможливостi манiпулювати елементами з метою 
складання з них єдиного мовленнєвого цiлого 
(Хохлiна, 2005: 225).

Отже, важливим компонентом у роботi з 
дiтьми з порушенням iнтелектуального розвитку 
є формування комунiкативних умiнь, що сприяє їх 
соцiальнiй адаптацiї в суспiльствi.

Висновки. Таким чином, за результатами 
дослiдження можна зробити висновок, що 
емоцiйно-вольова та комунiкативна сфери дiтей 
з порушенням iнтелекту пiддаються корекцiї за 

допомогою логопедичного впливу в поєднаннi з 
психотерапевтичними методиками.

Продуманiсть кожного етапу занять, музич-
ного, мовленнєвого матерiалу, наочних посiбникiв, 
допомiжних засобiв, а також дозованiсть арти-
куляції, масажу, впливiв на дрiбну моторику 
рук за допомогою пiску виявляються дiєвими 
в логопедичнiй роботi з дiтьми з порушенням 
iнтелектуального розвитку. Кожен педагог-лого-
пед має право обирати тi методики, якi йому цiкавi 
та в яких вiн має вже якийсь досвiд.

Але педагогiчна наука не стоїть на мiсцi. 
У творчих пошуках пiд час написання статтi ми 
побачили пiдтвердження того, що педагоги потре-
бують нових методик, шукають можливiсть вико-
ристання в роботi новаторських iдей, але стика-
ються з дефiцитом готових програм i розробок.
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