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ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Анотація. Розглянуто проблему покращення студентами інтелектуального здоров’я молодших школярів 
із порушеннями слуху за допомогою інтерактивних засобів, застосованих на корекційно-розвивальних 
заняттях. Наголошено, що вирішенням означеної проблеми стане впровадження студентами корекцій-
но-розвивальної програми «Наш друг – комп’ютер», спрямованої на формування умов для покращення 
інтелектуального здоров’я із порушеннями слуху. Програма передбачає залучення дітей до занять за 
комп’ютером. Обрані студентами комп’ютерні ігри містять різні завдання, завдяки яким діти мали мож-
ливість розвивати такі якості своєї уваги, як продуктивність, стійкість, концентрація, розподіл, переклю-
чення, та працездатність. Отримані і представлені у статті результати дослідження дали змогу зробити 
висновок, що послідовна корекційно-розвивальна робота щодо покращення інтелектуального здоров’я 
молодших школярів із порушеннями слуху стає ефективнішою, якщо в роботі з ними адекватно застосо-
вуються інформаційно-комунікаційні засоби їхнього психічного розвитку у вигляді спеціально підібраних 
комп’ютерних ігор.
Ключові слова: інтелектуальне здоров’я, інтерактивні засоби, молодші школярі, порушення слуху, 
корекційно-розвивальна програма.
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INTERACTIVE MEANS OF IMPROVING THE INTELLECTUAL HEALTH  
OF YOUNG SCHOOLCHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS

Summary. The issue of improving the intellectual health of young students with hearing impairments is 
quite relevant and is attracting more and more attention. The article considers the problem of improving the 
intellectual health of junior hearing-impared students with the help of interactive tools used in correctional 
and developmental classes. The authors emphasize that the solution to this problem is the introduction by 
university students of the correctional and developmental program "My friend – the computer”, aimed at cre-
ating conditions for improving intellectual health of hearing-impaired children. Under our guidance, students 
of Oles Honchar Dnipro National University conducted a study of the attention development level of junior 
hearing-impaired schoolchildren in three stages. The study involved 71 primary school hearing-impaired stu-
dents. These children formed two groups: the experimental group and the control one. The university students 
prepared the correctional program taking into account the special educational needs of junior hearing-impred 
students, their age and individual characteristics. The program involves the children of the experimental group 
in taking computer classes. The computer games chosen by the university students contain various tasks, 
thanks to which the children had the opportunity to develop such qualities of their attention as productivity, 
resilience, concentration, distribution, switching, and efficiency. Game tasks have to be completed with the 
help of a computer mouse. That is why the children did not have unnecessary discomfort and difficulty in using 
the computer during their study. The results obtained and presented in the article allowed us to conclude that 
improving intellectual health becomes more effective when interactive means of their mental development in 
the form of specially selected computer games are used in work with younger students with hearing impair-
ments during correctional and developmental work. The consistent correctional and developmental work to 
improve the intellectual health of junior school hearing-impared children becomes more effective if information 
and communication tools for their mental development in the form of specially selected computer games are 
used adequately.
Keywords: intellectual health, interactive tools, primary school children, hearing impairment, correctional 
and development program.

Постановка проблеми. Кількість дітей із 
порушеннями слуху в Україні, які потре-

бують особливої уваги з боку фахівців, на сьогод-
нішній день досить велика [6]. З нашого погляду, 
молодший шкільний вік є дуже важливим для 
покращення інтелектуального здоров’я дитини 
й особливо також його складника, як увага, тому 
що робота, проведена саме в цей період, допома-
гає становленню опосередкованої – вищої – фор-
ми уваги; без корекційного впливу на цей процес 
витрачається набагато більше часу. 

Прискорення темпу життя, великий потік 
знань, що впливає на сучасних учнів молодшо-
го шкільного віку із порушеннями слуху, потре-

бує від них вміння швидко знаходити необхідне 
рішення, використовуючи для цього пошукові 
методи, велику кількість різноманітних джерел 
інформації [2]. Тому серед традиційних форм, 
методів та методик навчання цих дітей у педа-
гогічній практиці все частіше використовуються 
інтерактивні методи. Цей факт пояснюється тим, 
що таке навчання спрямовано на підвищення 
пізнавальної активності учнів, посилення діяль-
нісного підходу в навчанні та реалізацію спіль-
ної діяльності, націленої на кооперативну оброб-
ку навчальної інформації з виробленням нових 
знань особисто кожним учнем в оптимальному 
тільки для нього режимі [1; 7]. 
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У сучасному суспільстві джерелом знань може 

виступати не тільки педагог, а й комп'ютер, те-
левізор, відео. Учні повинні вміти осмислювати 
отриману інформацію, трактувати її, застосову-
вати в конкретних умовах; водночас думати, ро-
зуміти суть речей, вміти висловити думку. Саме 
цьому сприяють інтерактивні технології. Це сто-
сується і корекції інтелектуального здоров’я мо-
лодших школярів із порушеннями слуху. Інтер-
активні засоби – не просто набір дидактичного 
матеріалу. Це система, у якій комп´ютер здатен 
до прийняття рішень щодо матеріалу, який слід 
представити дитині на наступному етапі, що 
базується на успішності чи неуспішності прохо-
дження попереднього рівня; доброзичлива ігро-
ва атмосфера, на фоні якої вплив здійснюється 
без психічної напруги з боку дитини; взаємодія 
з віртуальними персонажами, які теж вчать ди-
тину доброзичливості; яскрава наочність; дуже 
велика кількість різноманітних вправ та завдань 
у всього одній програмі, що знімає з вчителя-де-
фектолога чи вихователя необхідність приноси-
ти на кожне заняття велику кількість картинок, 
схем, роздаткового матеріалу тощо [8].

Таким чином, інтерактивні засоби, на наш по-
гляд, – це шлях до покращення та раціоналіза-
ції навчального процесу у спеціальних закладах 
освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дуже важливими для нашого дослідження є на-
укові роботи, в яких розкриті особливості пси-
хічного розвитку молодших школярів із пору-
шеннями слуху (Н.Б. Адамюк, Л.С. Виготський, 
В.В. Лебединський, Т.Г. Богданова, Л.І. Фомічо-
ва, С.В. Кульбіда, Ж.І. Шиф та ін.); характери-
зується увага як складний пізнавальний процес 
(П.Я. Гальперін, С.Л. Рубінштейн, О.М. Леон-
тьєв та ін.); дається характеристика молодшого 
шкільного віку (М.В. Матюхіна, Л.М. Семенюк 
та ін.); аналізується корекційна спрямованість 
спеціального навчання, її ефективність та значу-
щість (Л.С. Виготський, В.М. Синьов, Л.С. Вавіна, 
В.А. Липа, А.Д. Гонєєв та ін.); а також визначені 
перспективи використання комп’ютерних техно-
логій у процесі корекційної роботи (О.І. Кукушкі-
на, О.Л. Гончарова, Т.К. Королевська, О.В. Кре-
мер, І.Г. Єременко та ін.) [5].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На даний час не вирішеною 
залишається проблема ефективності корекційної 
роботи щодо покращення за допомогою інтерак-
тивних засобів інтелектуального здоров’я молод-
ших школярів із порушеннями слуху. 

Мета статті полягає у тому, щоб дослі-
дити процес покращення інтелек-туального 
здоров’я молодших школярів із порушеннями 
слуху за допомогою укладеної корекційної про-
грами «Наш друг – комп’ютер».

Виклад основного матеріалу. Інтелекту-
альне здоров’я – це рівень використання розу-
мових здібностей, умінь і навичок особистості. 
Інтелектуальне здоров’я включає в себе всі когні-
тивні процеси (увага, пам’ять, мислення, сприй-
мання), але, на нашу думку, саме увага лежить 
в основі навчального процесу, тому що завдяки 
їй розвиваються пам’ять, мислення, мовлення 
і т.д. Увага – це особлива форма психічної діяль-
ності, яка виявляється у спрямованості та зосе-

редженості свідомості на певних явищах пред-
мета, які мають важливе значення, та власних 
емоціях. Вона є динамічною характеристикою 
діяльності, оскільки активізує потрібні і гальмує 
непотрібні психічні процеси, сприяє цілеспрямо-
ваному відбору інформації, що поступає, регулює 
і контролює протікання діяльності. Тобто без ува-
ги неможливо уявити протікання усіх психічних 
процесів, це база, на якій вони розгортаються 
в усій своїй повноті. Увагу характеризують такі 
властивості, як об’єм, стійкість, розподіл, переми-
кання, концентрація. Усі ці властивості активно 
формуються у дітей поступово саме в молодшому 
шкільному віці.

Найбільш простим і генетично вихідним вигля-
дом уваги є мимовільна увага, яка має пасивний 
характер, тому що визначається зовнішніми по від-
ношенню до цілей діяльності подіями і предмета-
ми. Вона викликається новими, незвичайними або 
цікавими для дитини предметами і явищами, не 
потребуючи, таким чином, ніякої напруги для її 
підтримання. Довільна увага виникає як резуль-
тат дії дорослих, результат виховання і навчання. 
Вона відрізняється активним характером, склад-
ною структурою, опосередкованістю соціальними 
способами організації поведінки [3; 4].

У сучасному суспільстві джерелом знань може 
виступати не тільки педагог, а й комп’ютер, теле-
візор, відео. Учні повинні вміти осмислювати отри-
ману інформацію, трактувати її, застосовувати 
в конкретних умовах; водночас думати, розуміти 
суть речей, вміти висловити думку. Саме цьому 
сприяють інтерактивні технології. Це стосується 
і корекції уваги молодших школярів із порушення-
ми слуху. Інтерактивні засоби – не просто набір ди-
дактичного матеріалу, це система, в якій комп’ютер 
здатен до прийняття рішень щодо матеріалу, який 
слід представити дитині на наступному етапі, що 
базується на успішності чи неуспішності прохо-
дження попереднього рівня; доброзичлива ігрова 
атмосфера, на фоні якої вплив здійснюється без 
психічної напруги з боку дитини; взаємодія з вір-
туальними персонажами, які теж вчать дитину 
доброзичливості; яскрава наочність; дуже велика 
кількість різноманітних вправ та завдань у всього 
одній програмі, що знімає з учителя-дефектолога 
чи вихователя необхідність приносити на кожне 
заняття велику кількість картинок, схем, роздат-
кового матеріалу тощо [9].

Обстеження молодших школярів із порушен-
нями слуху проводилося студентами під нашим 
керівництвом на базі КЗО «ДНРЦ № 10» ДОР,  
м. Дніпро. У дослідженні взяв участь 71 учень мо-
лодшого шкільного віку. Діти склали дві групи: 
експериментальна – 30 осіб; контрольна – 41 особа. 

Емпіричне дослідження проходило у три ета-
пи. На першому етапі дослідження студентами 
було проведено діагностування дітей обох груп 
за допомогою таких методик: коректурна про-
ба за таблицями кілець Ландольта; методика 
П.Я. Гальперіна, С.Л. Кабильницької «Вивчен-
ня рівня уваги у школярів»; методика П’єрона-
Рузера «Дослідження розподілу та переключен-
ня уваги»; методика «Таблиці Шульте»; методика 
Р.С. Нємова «Запам’ятай і розстав крапки». Ці 
методики дослідження дали змогу студентам ви-
значити рівень властивостей уваги молодших 
школярів із порушеннями слуху.
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У результаті проведеного дослідження сту-

дентами було отримано такі результати: в експе-
риментальній групі за методикою 1 (встановлен-
ня рівня розвитку продуктивності та стійкості 
уваги) середній рівень мали 6,67 % дітей, низь-
кий рівень – 50 % дітей, дуже низький рівень – 
43,33 % дітей. За методикою 2 (встановлення 
рівня концентрації уваги) середній рівень мали 
6,67 % дітей; низький рівень – 50 % дітей, 
дуже низький рівень – 43,33 % дітей. За мето- 
дикою 3 (визначення рівня розподілу та пере-
ключення уваги) середній рівень мали 16,7 % 
дітей, низький рівень – 26,7 % дітей, дуже низь-
кий рівень – 56,7 % дітей. За методикою 4 (вста-
новлення рівня стійкості уваги, динаміки пра-
цездатності, ефективності роботи) низький 
рівень мали 30 % дітей, дуже низький рівень – 
70 % дітей. За методикою 5 (дослідження обсягу 
уваги) середній рівень мали 13,33 % дітей, низь-
кий рівень – 40 % дітей, дуже низький рівень – 
46,67 % дітей.

Що стосується контрольної групи, студентами 
було отримано такі результати: за методикою 1  
(встановлення рівня розвитку продуктивності 
та стійкості уваги) середній рівень мали 17,07 % 
дітей, низький рівень – 68,3 % дітей, дуже низь-
кий рівень – 14,63 % дітей. За методикою 2 (вста-
новлення рівня концентрації уваги) середній рі-
вень мали 17,07 % дітей, низький рівень – 68,3 % 
дітей, дуже низький рівень – 14,63 % дітей. За ме-
тодикою 3 (визначення рівня розподілу та пере-
ключення уваги) середній рівень мали 39,1 % ді-
тей, низький рівень – 46,3 % дітей, дуже низький 
рівень – 14,6 % дітей. За методикою 4 (встанов-
лення рівня стійкості уваги, динаміки працездат-
ності, ефективності роботи) середній рівень мали 
39,02 % дітей, низький рівень – 60,98 % дітей. За 
методикою 5 (дослідження обсягу уваги) середній 
рівень мали 23,3 % дітей, низький рівень – 40 % 
дітей, дуже низький рівень – 36,7 % дітей.

Наведені дані свідчать про те, що за усіма ме-
тодиками як в експериментальній, так і в контр-
ольній групах, переважають показники низько-
го та середнього рівня розвитку уваги молодших 
школярів із порушеннями слуху. Показники 
вище середнього рівня відсутні у досліджуваних 
за всіма методиками.

Після проведення студентами діагностики мо-
лодших школярів із порушеннями слуху згідно 
отриманих результатів було укладено корекційно-
розвивальну програму «Наш друг – комп’ютер», 
яка спрямована на покращення інтелектуального 
здоров’я дітей. Корекційна програма була розра-
хована на два місяці, заняття з учнями проводи-
ли студенти два рази на тиждень, одне заняття 
тривало 30 хвилин. Усього було проведено 15 за-
нять. Контрольна група продовжувала займатися 
за звичайною програмою.

Корекційна програма була укладена студен-
тами з урахуванням особливих освітніх потреб 
молодших школярів із порушеннями слуху, їх-
нього віку та індивідуальних особливостей. Про-
грама передбачає залучення дітей експеримен-
тальної групи до занять за комп’ютером. Обрані 
студентами комп’ютерні ігри містять різні за-
вдання, завдяки яким діти мали можливість роз-
вивати такі якості своєї уваги, як продуктивність, 
стійкість, концентрація, розподіл, переключен-
ня, та працездатність. Ігрові завдання необхідно 
було виконати за допомогою комп’ютерної миш-
ки. Саме через це діти не мали зайвого диском-
форту та складності у використанні комп’ютера 
протягом другого етапу дослідження.

Для перевірки ефективності впровадженої про-
грами для молодших школярів із порушеннями 
слуху на контрольному етапі дослідження студен-
тами була проведена повторна діагностика рівня 
розвитку уваги дітей експериментальної та контр-
ольної груп за тими ж самими методиками.

У результаті проведеного на контрольному 
етапі дослідження студентами було отримано на-
ступні результати: в експериментальній групі за 
методикою 1 (встановлення рівня розвитку про-
дуктивності та стійкості уваги) середній рівень 
мали 20 % дітей, низький рівень – 66,7 % дітей, 
дуже низький рівень – 13,3 % дітей. За методи-
кою 2 (встановлення рівня концентрації уваги) 
середній рівень мали 50 % дітей, низький рівень – 
43,33 % дітей, дуже низький рівень – 6,67 % ді-
тей. За методикою 3 (визначення рівня розподі-
лу та переключення уваги) середній рівень мали 
23,3 % дітей, низький рівень мали – 60 % дітей, 
дуже низький рівень – 16,7 %. За методикою 4  
(встановлення рівня стійкості уваги, динаміки 

Таблиця 1
Узагальнені результати першого етапу дослідження, %

Група Рівень Методика 1 Методика 2 Методика 3 Методика 4 Методика 5

Е
кс

пе
ри

ме
нт

ал
ьн

а Високий – – – – –

Вище середнього – – – – –

Середній 6,67 6,67 16,6 – 13,33

Низький 50 50 26,7 30,0 40,0

Дуже низький 43,33 43,33 56,7 70,0 46,67

К
он

тр
ол

ьн
а

Високий – – – – –
Вище середнього – – – 39,02 –
Середній 17,07 17,07 39,1 60,98 29,2

Низький 68,3 68,3 46,3 – 48,8

Дуже низький 14,63 14,63 14,6 – 22
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працездатності, ефективності роботи) середній рі-
вень – 60 % дітей, низький рівень – 40 % дітей. За 
методикою 5 (дослідження обсягу уваги) середній 
рівень мали 23,3 % дітей, низький рівень – 56,7 % 
дітей, дуже низький рівень – 20 % дітей.

У контрольній групі на контрольному етапі 
дослідження за методикою 1 (встановлення рів-
ня розвитку продуктивності та стійкості уваги) 
середній рівень мали 24,4 % дітей, низький рі-
вень – 61 % дітей, дуже низький рівень – 14,6 % 
дітей. За методикою 2 (встановлення рівня кон-
центрації уваги) середній рівень мали 17,7 % ді-
тей, низький рівень – 68,3 % дітей, дуже низький 
рівень – 14,63 % дітей. За методикою 3 (визна-
чення рівня розподілу та переключення уваги) 
середній рівень мали 39,1 % дітей, низький рі-
вень – 60,9 % дітей. За методикою 4 (встановлен-
ня рівня стійкості уваги, динаміки працездат-
ності, ефективності роботи) низький рівень мали 
39,02 % дітей, дуже низький рівень – 60,98 % ді-
тей. За методикою 5 (дослідження обсягу уваги) 
середній рівень мали 23,3 % дітей, низький рі-
вень – 50 % дітей, дуже низький рівень – 26,7 % 
дітей. Узагальнені результати третього етапу на-
ведені в табл. 2.

Отримані студентами результати повторного 
діагностування молодших школярів із порушен-
нями слуху свідчать про те, що завдяки прове-
деній корекційній роботі в експериментальній 

групі дітей значно підвищився рівень розвитку 
їхньої уваги. Покращили свої результати ті діти, 
які мали низький рівень результативності. Отже, 
можна з упевненістю стверджувати, що рівень 
уваги в експериментальній групі якісно виріс. 
У контрольній групі молодших школярів із по-
рушеннями слуху також відмічається певна пози-
тивна динаміка, але їх показники рівня розвитку 
уваги нижче. Усе це свідчить про ефективність 
проведеної корекційно-розвивальної програми 
в експериментальній групі досліджуваних.

Висновки. Проблема покращення інтелек-
туального здоров’я у молодших школярів із по-
рушеннями слуху є досить актуальною та все 
більше привертає до себе увагу. Проведене сту-
дентами під нашим керівництвом дослідження 
дало змогу встановити, що покращення інте-
лектуального здоров’я стає ефективнішим, якщо 
в роботі зі молодшими школярами із порушення-
ми слуху під час корекційно-розвивальної роботи 
застосовуються інтерактивні засоби їхнього пси-
хічного розвитку у вигляді спеціально підібра-
них комп’ютерних ігор.

Перспективу подальших наукових пошуків 
ми вбачаємо у вивченні виховних можливостей 
форм організації навчально-пізнавальної діяль-
ності молодших школярів із порушеннями слуху 
на уроці як складника покращення їхнього інте-
лектуального здоров’я.

Таблиця 2
Узагальнені результати контрольного етапу дослідження, %

Група Рівень Методика 1 Методика 2 Методика 3 Методика 4 Методика 5

Ек
сп

ер
им

ен
та

ль
на Високий

Вище середнього

Середній 20 50 23,3 23,3

Низький 66,7 43,33 60 60 56,7

Дуже низький 13,3 6,67 16,7 40 20

К
он

тр
ол

ьн
а

Високий
Вище середнього
Середній 24,4 17,7 39,1 39,02 23,3

Низький 61 68,3 60,9 60,98 50

Дуже низький 14,63 14,63 26,7
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