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Розвиток просторового орієнтування у першокласників з 

інтелектуальною недостатністю 

 

   В данной статье раскрыты проблемы ориентации  в пространстве 

первоклассников с интеллектуальной недостаточностью. Анализ исследований, 

сделанный в статье, свидетельствует о том, что у данной категории детей 

младшего школьного возраста степень овладения пространственными 

понятиями и умениями недостаточна, а поскольку развитие пространственной 

ориентации способствует успешному усвоению школьных знаний, имеет связь 

с ежедневной жизнью и деятельностью ребенка, данная проблема является 

актуальной для обеспечения обучения детей во вспомогательной школе. 

 

 This article is devoted  to spatial orientation of  mental retarded  first graduated 

pupils. Analysis of research made in this article is evidence that children with lack of 

mental development primary school age have not enough degree of forming 

acquirement of spatial concepts and habits. It is actual problem now because 

developing of spatial orientation gives help for successful learning school knowledge 

and has connection with children”s daily life and activity. 

     

 Орієнтування в просторі та вільне оперування просторовими образами є 

тим вмінням, яке забезпечує належний рівень розвитку різних видів діяльності 

дитини: ігрової, навчальної, трудової. 

 Аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати, що оперування 

просторовими поняттями включає аналіз різних ознак, зв’язків, відношень між 

об'єктами в процесі пізнання навколишнього світу. Сприймання простору, 

відображаючи об’єктивну реальність, дає дитині можливість орієнтуватися в 

оточуючій дійсності, забезпечує правильне уявлення про неї (Г.О.Люблінська).  
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  Для дітей дошкільного віку вміння орієнтуватися в просторі є однією з 

умов соціально-побутової адаптації і підготовки їх до навчання в школі. 

Недоліки просторових уявлень і понять у цих дітей позначаються на всіх видах 

діяльності: зображувальній, конструктивній, ігровій, а далі – навчальній і 

трудовій . 

 Знання просторових характеристик і відношень є важливою умовою 

успішного засвоєння першокласниками навчальних предметів. На уроках 

математики, мови (письмо, читання), малювання, трудового навчання  

наявність просторових уявлень сприяє правильному виконанню дітьми 

практичних завдань. Водночас, просторове орієнтування має зв'язок із 

щоденним життям і діяльністю дитини.        

 Просторові характеристики предметів та явищ, щодо їх ознак (форма, 

величина), напрямків та відношень між предметами – універсальні за своїм 

застосуванням для опису багатьох явищ та подій навколишнього середовища. 

  Просторова орієнтація – це  уявлення про форму, величину, положення 

предметів, напрямок (орієнтування в сторонах горизонту) відносно себе та 

інших предметів.  

 В психолого-педагогічній літературі проблемі просторового орієнтування 

присвячені дослідження багатьох вчених-дефектологів (М.Г.Аббасов, 

К.І.Вересоцька, О.П.Гаврилушкіна, Т.М.Головіна, І.О.Грошенков, З.М.Дунаєва, 

Р.Т.Ібаньєс, Л.М.Кассал,  Л.М.Лєзіна, Л.А.Пепік, Н.М.Уманська та ін.), в яких 

зазначено, що розвиток просторового орієнтування у дітей з інтелектуальною 

недостатністю підпорядковується тим же загальним закономірностям, що й у 

дітей з нормальним інтелектом, але відбувається своєрідно, а недоліки 

просторової орієнтації обумовлені, в значній мірі, особливостями 

психофізичного розвитку.    

 Різні параметри просторового орієнтування дітей з інтелектуальною 

недостатністю вивчали відомі в дефектології вчені. Так сприймання і аналіз 

форм досліджували І.М.Соловйов, М.М.Нудельман, А.І.Ліпкіна, В.Г.Петрова, 

Б.І.Пінський; просторова організація діяльності представлена в роботах 
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О.Р.Лурія, М.Б.Ейдінової, М.С.Певзнер, Р.Д.Бабенкової, В.І.Лубовського, 

С.Л.Мирського; особливості оволодіння словами і словосполученнями, які 

містять просторове відношення предметів досліджували М.Ф.Гнєздилов, 

Т.К.Ульянова, М.Г.Феофанов; розуміння напрямків – Т.М.Головіна, 

В.В.Мурашов, В.О.Липа, Т.І.Пороцька.       

  Результати досліджень М.Г.Аббасова, К.І.Вересоцької, Т.М.Головіної,  

І.О.Грошенкова, Н.Ф.Кузьміної-Сиром∋ятнікової, М.М.Пєрової, 

Н.М.Стадненко свідчать, що у дітей молодшого шкільного віку з 

інтелектуальною недостатністю формування просторових уявлень і понять 

відбувається з великими труднощами і набагато повільніше, ніж у дітей з 

нормальним розвитком. Їм складніше сприймати і відтворювати просторові 

відношення предметів, ніж їх просторові ознаки.  

 Наявні дослідження та наші спостереження практики допоміжної школи 

свідчать, що діти зазначеної категорії приходять до школи з певними ознаками 

недорозвитку важливих компонентів просторової орієнтації і це ускладнює їх 

навчальну діяльність. Разом з тим, змістом навчання в школі передбачено 

вимоги щодо просторового орієнтування учнів. На уроках математики, 

української мови (період навчання грамоти), трудового навчання, 

образотворчого мистецтва, фізкультури, ритміки діти повинні використовувати 

знання напрямків “ліворуч”, “праворуч”, “вперед”, “назад”, “посередині”, “на 

рівні голови”, “на рівні ніг”, “на рівні поясу”, “перед собою”, “за собою” тощо; 

вміти орієнтуватися на площині аркуша паперу; на робочій площині парти 

(стола). В період початкового навчання, крім букв і цифр, школярі мають 

розрізняти велику кількість знаків (пунктуаційні в читанні і письмі, знаки 

арифметичних дій тощо). Оволодіння видимим словом здійснюється 

посередництвом зорового сприймання знаків, що позначають звуки мовлення. 

В процесі читання дитині необхідно розрізняти букви, особливо подібні за 

зображенням, їх розміщення на рядку, пересувати лінії погляду зліва направо, з 
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верхнього рядка на нижній. Сама літера також містить просторові ознаки – це 

форма, величина, напрямок. 

 На уроках письма вчитель називає спеціальні слова-терміни (нижній рядок, 

верхній рядок, пряма лінія, похила лінія, овал, напівовал), які доповнюються 

описом маршруту руки, що пише, коли вчитель мовленнєво супроводжує свої 

дії: “з верхнього рядка вниз веду пряму лінію, заокруглюю і веду доверху 

похилу лінію”, то дитині потрібно вміти зіставляти просторові ознаки різних 

літер 

 В процесі вивчення математики дітям потрібно постійно вживати слова, 

які позначають просторові відношення (праворуч, ліворуч, верхній, до, перед, 

над, під, за, після, позаду, між, передує тощо). В пропедевтичний період на цих 

уроках вводиться термінологія, яка є важливою для підготовки дітей до 

сприймання знань з геометрії. В першому півріччі на уроках читання, письма і 

математики школярі вчаться орієнтуватися на сторінці книжки і зошита, а 

вивчаючи правила нумерації і правопису, вживати і розуміти зміст слів, які 

передбачають наявність узагальнених просторових уявлень, відповідного 

досвіду просторової орієнтації (перше місце зліва, праворуч знизу, перед 

числом чи буквою тощо). 

 На уроках малювання учні повинні використовувати слова-назви, які вони 

одержали під час вивчення математики, що містять просторові характеристики 

(широкий – вузький, довгий – короткий, товстий – тонкий,  половина, рівні 

частини, однакові, більша – менша частина), а на уроках фізкультури та 

заняттях з ритміки відбувається практичне диференціювання дитиною правого і 

лівого боку власного тіла і напрямків оточуючого простору. Школярі мають 

розрізняти просторові відношення під час виконання гімнастичних вправ,  

рухливих ігор, вправ з предметами.  

 Аналіз змісту навчальних програм для першого класу допоміжної школи 

дозволив визначити знання і уміння, які забезпечують учням орієнтування: у 

схемі власного тіла (орієнтування на собі); у напрямках простору; у 

положеннях предметів; в ознаках предметів (форма, величина); на площині 
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аркуша паперу. З метою виявлення стану просторового орієнтування дітей, які 

приходять до школи здійснено дослідження на початку навчального року. При 

цьому враховувалось в яких установах чи домашніх умовах перебували діти 

(загальноосвітня школа, дошкільна установа для дітей з нормальним 

інтелектом, дошкільна установа для дітей з вадами мовлення, дошкільна 

установа для дітей з інтелектуальною недостатністю). 

 Відповідно до визначених груп знань і умінь  з просторового орієнтування, 

нами розроблено п’ять серій завдань, що включали вправи, які  пропонувались 

дітям. Це вправи на визначення орієнтування в схемі власного тіла 

(орієнтування на собі), а саме на  визначення правої (лівої) руки, лівого вуха, 

правої ноги, лівого  ока тощо. Для з’ясування уявлень і понять про  напрямки 

простору, учням пропонувались вправи, які передбачали встановлення 

місцезнаходження предмета (праворуч, ліворуч, позаду, вгорі, внизу), 

позначення напрямку і виконання дії (відійти в праву (ліву) сторону, зробить 

крок вперед (назад), нахилити голову вниз, підняти руки вгору). Орієнтування 

дітей в положеннях предметів визначалось в процесі виконання вправ на 

знаходження місця даного об’єкта відносно інших: зверху, знизу, в, над, біля, 

під, праворуч, ліворуч тощо. Знання учнями просторових ознак предметів – 

форми та величини перевірялись на вправах, які вимагали шляхом порівняння 

визначити: великий – менший – найменший, коротша – довша, найбільший – 

найменший, коротша – довша – найдовша; форм предметів – розкладання  

геометричних фігур у вирізані віконця, домальовування квадрата, трикутника, 

прямокутника, кола, овалу, побудови з паличок будинку, драбини, ялинки, 

закінчення малюнка з правого (лівого) боку (листок, грибок). Вміння 

здійснювати орієнтування на площині аркуша паперу передбачало перевірку 

практичних вмінь учнів визначати сторони аркуша, верхній (нижній) край, 

середину, нижній (верхній) правий (лівий) куток.      

 Аналіз одержаних даних дав можливість зробити висновок про те, що 

орієнтування в схемі власного тіла викликало в учнів першого класу значні 

утруднення, більшість дітей не вміють визначати праву і ліву руку, ліве око, 
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праве вухо тощо. Лише 30 % учнів виконали запропоновані завдання 

правильно. Деякі діти правильно визначали ліву руку, але в той же час не могли 

показати ліву ногу, ліве око.  

  Нами встановлено, що першокласникам складно визначити просторові 

відношення між предметами, однак словесно визначити положення предметів 

їм було важче, ніж самостійно маніпулювати ними за інструкцією 

експериментатора.  46 % дітей виконали завдання вірно, інші припустилися 

помилок в позначенні таких просторових понять як “біля”, “над”, “попереду”, 

“позаду”. Це свідчить про недостатній рівень володіння словами, які містять 

просторові характеристики. 

 Перевірка знань просторових ознак предметів (форма, величина) показала, 

що третина дітей знає назви геометричних фігур, але завдання, які передбачали 

наявність просторових уявлень (домалюй, щоб утворився трикутник, закінчи 

малюнок з правого боку тощо), більша половина дітей виконала з помилками. 

Завдання щодо визначення величини лише третина учнів виконала правильно, 

інші допускали помилки в практичних завданнях типу: покажи найкоротшу 

смужку, довшу, найдовшу; знайди серед грибочків найбільший і найменший.                  

 Наші дослідження вказують на те, що лише незначна частина учнів 

орієнтується на аркуші паперу. Щодо виконання графічних вправ, то за зразком 

деякі діти виконують завдання правильно, а виконання за словесною 

інструкцією викликає значні труднощі.        

 Отже, проведене дослідження дало змогу встановити, що в учнів першого 

класу стан просторового орієнтування досить низький. Аналіз одержаних 

результатів дав підставу для висновку про недостатній рівень розвитку 

просторового орієнтування у дітей з інтелектуальною недостатністю.  

  Данні нашого дослідження свідчать, що третина учнів, які знаходились в 

дитячій установі для дітей з інтелектуальною недостатністю та в  дитячій 

установі для дітей з вадами мовлення орієнтуються в схемі власного тіла, 

знають, в деякій мірі, напрямки, але не завжди можуть їх позначити словесно. 

Найскладнішими для них виявились графічні завдання. 
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 Діти, що рік навчались в масовій школі мають недостатні знання 

орієнтування в схемі власного тіла, у відношеннях між предметами, у 

напрямках простору. Складними для них також виявились графічні завдання і 

завдання, які передбачали наявність просторових уявлень. 

 Дуже низькі показники розвитку просторового орієнтування 

продемонстрували діти, які знаходились до вступу в школу в домашніх умовах. 

У цих дітей майже відсутні слова, які позначають просторові характеристики, 

вони плутають напрямки, орієнтуючись у схемі власного тіла іноді просто 

вгадують, а іноді інструкцію: “Підніми праву руку вгору” піднімають одну, а 

потім другу, що свідчить про те, що дитина не орієнтується в завданні. Графічні 

вправи діти не змогли виконати, вони, навіть, не орієнтувались в просторі 

аркуша паперу. 

 Таким чином, можна зазначити, що там, де проводилась робота з 

формування просторового орієнтування – це дошкільні установи – діти мають 

певні знання, але вони знаходяться  не на достатньому рівні. 

 Проведений теоретичний аналіз загальної і спеціальної психолого-

педагогічної літератури, що відноситься до проблеми нашого дослідження та 

вивчення практики, дозволяє встановити наступне: 

-  просторові уявлення і поняття є важливою ланкою у процесі навчальної 

діяльності школярів, оскільки ці знання необхідні учням в їх подальшій 

навчальній і трудовій діяльності, а також вони відіграють значну роль у 

корекції та розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю; 

- формуванню просторового орієнтування необхідно приділяти увагу саме 

на початковому етапі навчання для успішності подальшого опанування 

всіма навчальними предметами; оскільки розвиток орієнтування в просторі 

сприятиме готовності учнів усвідомлено виконувати завдання з 

математики, української мови, ручної праці, образотворчого мистецтва; 

-  достатній рівень просторового орієнтування можна забезпечити     

запровадженням в навчальний процес спеціальної системи вправ, 

розробленої на основі міжпредметних зв’язків. 
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     Директору науково-технічної бібліотеки 

 

 Ректорат НПУ імені М.П.Драгоманова просить дозволити користуватись 

науково-дисертаційним відділом бібліотеки Омелянович Ірині Миколаївні 

(викладач Інституту корекційної педагогіки та психології), які працює над 

темою “Розвиток просторового орієнтування в учнів першого класу допоміжної 

школи”. 
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