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Становлення та розвиток психічної діяльності нечуючої дитини є 

провідними проблемами сурдопсихології. Дослідницькі матеріали 

вітчизняних сурдопсихологів широко використовувалися як для побудови 

загальної психології, так і для обґрунтування деяких фундаментальних 

положень гносеології. Все це, в свою чергу, має велике значення для 

розробки методик навчання нечуючих різного віку. 

Вивченню впливу глухоти на психічний розвиток людини присвячені 

наукові праці вітчизняних вчених Боскіс Р.М., Д’ячкова О.І., Зикова С.О., 

Морозової Н.Г., Розанової Т.В., Шиф Ж.І. та інших. Як і в загальній 

психології, так і в спеціальній психології проблема пам’яті завжди була в 

центрі уваги вчених-дослідників. Найбільший внесок у розробку проблеми 

пам’яті зробила Т.В. Розанова, яка вивчала впродовж десятиліть і висвітлила 

дану проблему в монографії „Развитие памяти и мышления глухих детей” [2]. 

В монографії основну увагу акцентовано на особливостях запам’ятовування 

слів та жестів глухими учнями. Головна мета дослідження полягала у 

з’ясуванні можливостей глухих здійснювати смислові угрупування слів.  

Автор зауважує, що у зв'язку з тим, що глухі діти в процесі спілкування зі 

старшими глухими дітьми і глухими дорослими засвоюють міміко-жестове 

мовлення (авторське) і потім користуються нею при спілкуванні, становила 

інтерес з'ясувати, як глухі діти запам'ятовують жести, аналогічні словам за 

значенням [2].  З цією метою було проведено дві серії експерименту. В 

першій серії пропонувалося запам'ятовувати жести, які показують окремо, по 

порядку; в іншій серії - слова, послідовно, по одному,  надруковані на картці. 



Використовувалися для запам'ятовування два набори слів, за змістом 

аналогічних словам в серії дослідження з парами слів.  

З кожним учнем проводилося по два дослідження (у різні дні). Спочатку 

він запам'ятовував набір з 40 жестів, потім набір із стількох же слів.  

Щоб уникнути впливу  і можливої неоднозначності зіставлених списків 

слів, половина випробовуваних кожної вікової групи слів, а першого набору 

пред'являли у вигляді жестів, а слова другого набору - у вигляді слів. Іншій 

половині, навпаки, слова першого набору - у вигляді слів, а слова другого 

набору - у вигляді жестів.  

Набори слів або жестів показувалися випробовуваному двічі і 

наступним після кожного пред'явлення було відтворення (як і в 

дослідженнях із запам'ятовуванням пар слів).  

  Дані по відтворенню слів, пред'явлених поодинці і парою, були дуже 

близькими між собою. Інакше запам'ятовувалися жести. Випробовуваними 

всіх вікових груп жести запам'ятовувалися краще, ніж слова. При цьому, як і 

при запам'ятовуванні слів, з віком випробовуваних спостерігалося 

збільшення числа жестів, утриманих в пам'яті.  

      Вчений доводить, що глухі діти успішніше групували жести за 

змістом, ніж слова. Учнями 4, 7 та 10 класів було відтворено у смислові 

групи в середньому  по 7, 8; 10 та 12 жестів. А в аналогічній групі при 

запам'ятовуванні слів тільки 3, 2; 5 та 9,9 слова. Таким чином, що глухі учні 4 

та 7 класів групували жести в 2 рази краще, ніж слова. У учнів 10 класу ці 

відмінності були менше, що обумовлювалося вдосконаленням їх словесно-

смисловій пам'яті.  

      Цікаво відзначити, що глухі учні 7 та 10 класів запам'ятовували 

жести приблизно з тією ж успішністю, як їх  чуючі однолітки, 

запам'ятовували слова, а глухі четверокласники утримували в пам'яті навіть 

більше жестів, ніж чуючі - слів. 

      Проте, в даний час залишається менша кількість глухих людей, які з 

якої-небудь причини не оволоділи словесною мовою. Переважна більшість 



дорослих глухих користується у спілкуванні двома  мовами – словесною та 

жестовою, які не тільки співіснують, але і взаємодіють. Така взаємодія 

звичайно починає складатися у глухих дітей ще в дошкільному або 

молодшому шкільному віці, коли діти за власною ініціативою встановлюють 

відповідність між значеннями слова і відомого їм раніше жесту. Вплив 

жестової мови на словесну позначається у формуванні і значень слів, і 

зв'язків між словами в пропозиції [2]. Поступово навчання глухих дітей 

жестовій мові, у свою чергу, все більше впливає на словесну мову, 

збагачуючи її новими значеннями, способами їх побудови в жестовій мові по 

аналогії із словесною мовою (наприклад, окремо зображається напрям дії, що 

відповідає префіксу в дієслові, і потім сама дія) і способами з'єднання жестів 

один з одним у вислові [1]. 

Отже, у глухих дітей в довготривалій пам'яті утворюються складні 

системи, в деяких відображається процес взаємодії двох мов. Прояви 

описаної взаємодії виразно виявлялися і в наших дослідженнях, коли учні 

називали слова, відповідні, на їх думку, показаним ним жестам. Ця тенденція 

збільшувалася з віком: молодші школярі позначали словами в середньому 

55% показаних ним жестів, середні – 70%,  старші – 95%. Таким чином, у них 

функціонували зв'язки між жестовою та словесною системами мови. Можна 

вважати, що активізація цих зв'язків також полегшувала запам'ятовування 

жестів.  

Вченим було відзначено, що характер замін істотно змінювався у глухих 

дітей від молодшого до старшого шкільного віку. У старших школярів 

переважали значно адекватніші заміни. Тому можна говорити про уточнення 

значень жестової і словесної мов, а також про вироблення більш 

диференційованих зв'язків між значеннями того і іншого виду мови у глухих 

дітей середнього і старшого шкільного віку.  

У ряді випадків у учнів молодшого і середнього шкільного віку 

групування жестових позначень здійснювалося на основі зовнішньої 

схожості жестів, що мають, проте, у всьому різне значення. Групування 



такого роду були відсутні в учнів старших класів. Остання обставина також 

вказує на те, що у глухих дітей шкільного віку відбувається уточнення і 

диференціація значень понять жестової мови.  

Таким чином, у глухих школярів не тільки розвиваються дві мови, але і 

встановлюються тісніші зв'язки між ними. Проте, шляхи розвитку словесної і 

жестової мов істотно розрізняються.   

     Жестову мову глухі діти засвоюють мимовільно, із спілкуванням зі 

своїми однолітками, зі старшими дітьми і дорослими. Тому існують значні 

індивідуальні відмінності у маленьких глухих дітей в ступені володіння 

жестовою мовою. Деякі з них не знають її зовсім, але винаходять свої жести 

як засобу спілкування. Це виникає і у дітей з нормальним слухом в кінці 

першого і на другому році життя, але потім швидко поступається місцем 

словесному спілкуванню. Інші діти нечуючих батьків засвоюють «дорослу» 

мову жестів з раннього дитинства і вільно користуються їм в спілкуванні. 

Деякі батьки навчають своїх дітей словесної мови в її співвідношенні з 

жестовою, тим самим у цих дітей з раннього віку формуються смислові 

зв'язки між словами і жестами. У решті всіх випадків зв'язку між двома 

мовами складаються поза організованим навчанням.  

      Тому виникає безліч варіантів таких зв'язків залежно від конкретних 

умов їх навчання. Навіть якщо не торкатися питань граматичної форми 

висловів, то можна виділити багато видів зв’язків  між словом і жестом. Іноді 

аналогічні по значенню жести і слова співіснують в пам'яті дитини, не 

будучи співвіднесеними один з одним, і використовуються в різних ситуаціях 

спілкування. У протилежному варіанті рівноцінні жест і слово об'єднані. 

Бувають випадки, які спостерігалися і в наш час, тоді для даного слова є 

аналог серед жестів, але що вчиться ототожнює значення слова з іншим 

жестом і тим самим привласнює слову інше значення. У літературі описано 

немало і інших випадків, коли жест має вужче і конкретніше значення, 

ніжово, проте школяр не бачить відмінностей між ними.  



Факт співвідношення дітьми жестових одиниць із словами дозволяв 

визначити, як глухі діти кваліфікують жести, які користуються ним, 

словесно, і краще зрозуміють співвідношення між жестовою і словесною 

системами. Близько 30% всіх названих слів не були смислової тотожності з 

показаним жестом.  

     Проте нерідко спостерігається неточний переклад  в тих випадків, 

коли він був би цілком можливий з погляду калькованого жестового 

мовлення (КЖм). Випробовувані при словесному позначенні жесту іноді 

називали слово, відповідне не цьому, а схожому на нього жест. Наприклад, 

жест, що позначає ПОЛІНО, розумівся як дрова, жест КОМБАЙН як колеса, 

КІМНАТА - клас, СТЕЛЯ - лампа, МАРКА - клей. З іншого боку, немало 

було випадків, коли називалося слово, якому відповідав інший жест. 

Наприклад, у відповідь на показаний жест ПОВІТРЯ перекладалося погода, 

КОТЛЕТА - м’ясо. Тим самим спостережувані розбіжності були пов’язані не 

тільки з недостатньою визначеністю і розчленованою самої жестової мови, 

але і із формальним ступенем засвоєння глухими дітьми жестової мови та її 

зв’язків із словесною мовою.  

В результаті дослідження вчений підкреслює, що зв’язки між жестами і 

словами у глухих дітей можуть бути цілком адекватними, що відображають 

єдність їх значень. Завдяки таким зв'язкам зростає міцність запам’ятовування 

і тих і інших елементів мови, створюються можливості для більш за легеню 

їх відтворення.  

Тому в деяких випадках ускладнення у запам’ятовуванні  та 

відтворенні слів у глухих дітей пояснюються включенням їх в системи 

жестової мови, інші по семантичному значенню, ніж слова, що 

запам'ятовуються. Проте, не слід надмірно переоцінювати роль описаного 

явища. Багато дошкільників і молодші школярі володіють жестовою мовою в 

дуже обмеженому ступені, а словесній значно краще. Проте, у цих дітей 

нерідко спостерігаються труднощі в запам'ятовуванні слів. 
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Анотация 

 В статье показано как Т.В. Розановой проводилось исследования в 

выяснении возможностей глухих совершать, смысловые группировки слов и 

как глухие дети запоминают жесты, аналогичные словам па значению. С 

этой целью было проведено две серии опыта. В одной серии предлагалась 

запоминать жесты, показываемые по одному, друг за другом; в другой серии 

- слова, напечатанные па одному на карточке и предъявляемые 

последовательно. Факт соотнесения детьми жестовых обозначений со 

словами позволял определить, как глухие дети квалифицируют 

показываемые им жесты словесно, и лучше понять отношения между 

жестовыми и словесными системами. 

 

 

Summary 

In the article it is rotined as T.V.Rozanova was conducted research in finding 

out of possibilities deaf to accomplish, semantic groupments of words and as deaf 

children memorize gestures similar to the words of step to the value.Two series of 

experience were conducted to that end. In one series was offered to memorize the 

gestures shown one by one, friend for other; in other series - word, printed steps to 

one on a card and produced consistently. Fact of correlation by the children of sign 

language of denotations with words allowed to define how deaf children 

characterize the gestures shown him verbally, and it is better to understand the 

relations between sign language and verbal systems. 
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