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Generalized and analyzed in this paper is the experience for integrated teach&
ing the persons with hearing disturbances in the system of vocational and higher
education in Ukraine; considered are legal basics for this education; grounded are
organizational&and&pedagogical conditions for further development of the integra&
tive form in the vocational technical training of persons disabled in hearing.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ
«ПСИХОПАТОЛОГІЯ» У ПРОЦЕСІ

ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ (СПЕЦІАЛЬНИХ)

У статті розглянуто основні напрями викладання курсу «Психо&
патологія» при підготовці психологів (спеціальних). Виділено проб&
лемні питання стосовно викладання лекційних, практичних і лабора&
торних занять. Вказано на основні знання і вміння, які повинні
сформуватись у психологів після вивчення курсу і які мають бути
застосовані ними у практичній професійній діяльності.

Ключові слова: підготовка спеціалістів, психопатологія, прак/

тична професійна діяльність, робота з дітьми з вадами розвитку.
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Очевидним є факт, що система медичних знань, будучи важли/
вою складовою професійної культури педагога/дефектолога, сприяє
фундаменталізації його освітньої підготовки, а це є важливою умо/
вою наближення вітчизняної практики вищої дефектологічної
освіти до міжнародних стандартів згідно з вимогами Болонського
процесу. До речі, видатний вчений у галузі загальної і спеціальної
психології, а також соціального компенсаторного виховання ано/
мальних дітей Л. С. Виготський зазначав: «Вивчення важких і відста/
лих дітей повинно проводитися спеціалістом, обізнаним у питаннях
психопатології, дефектології і лікувальної педагогіки. Тільки
співпраця педагога, педолога та лікарів може забезпечити успіх». 

Взаємозв’язок дефектології з медичними науками здійснюється
в різних сферах і в різних напрямах діяльності дефектолога.

По/перше, на основі знань про симптоми і синдроми станів ро/
зумової відсталості, дитячого церебрального параліча, порушень
розвитку мовлення і аналізаторів у дітей ця патологія виявляється
для того, щоб педагоги змогли взяти участь в абілітації хворих дітей.

По/друге, педагог/дефектолог повинен вміти відмежовувати
стійкий стан недорозвинення від психічного захворювання. Від пра/
вильно проведеної диференціальної діагностики залежатиме доля ди/
тини: направлення на лікування або в корекційні навчальні заклади.

По/третє, знання педагога про нормальне формування особис/
тості дитини і про особливості відхилення розвитку психіки дають
змогу керувати абілітаційним процесом дітей, що мають порушен/
ня розвитку.

Сучасному педагогу/дефектологу необхідне нове концептуаль/
не мислення, яке веде до обсяжного бачення освітніх процесів і ди/
наміки розвитку в них дитини, здатних забезпечити вищу якість
навчання та виховання дітей із психофізичними порушеннями
в сучасних умовах. 

Вирішення означених завдань вимагає значної трансформації
ціннісного змісту підготовки майбутнього корекційного педагога,
переорієнтації на продуктивність: уміння дефектолога здійснювати
проектну, дослідницьку діяльність, виконувати клінічний аналіз
явищ дефектологічної дійсності на основі системи медичних знань
згідно з гуманістичними, медично/освітніми орієнтаціями, го/
товністю бути ініціатором творчих справ. 

Формування медичної готовності майбутнього корекційного

педагога до дефектологічної діяльності забезпечує підготовку до

творчого співробітництва і творчого спілкування медичного і педа/
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гогічного персоналу, до клінічного розуміння складності дефекту

різних категорій проблемних дітей, у процесі яких формуються на/

уково обґрунтовані підходи до складання відповідних корекційних

програм з урахуванням патологічних особливостей кожної дитини,

що недостатньо враховується нині у спеціальних закладах.

З огляду на викладене, визначимо шляхи вдосконалення ме/

дичного змісту дефектологічної освіти. Отже, це:

– створення, а не передання готових зразків нових творчих, ме/

дичних компонентів дефектологічної освіти, за допомогою таких

форм, як клінічні ситуаційні задачі, ділові ігри, вільні дискусії тощо;

– перенесення акценту з пояснення і передачі готових знань на

зростання і розширення пізнавальних інтересів майбутніх корек/

ційних педагогів; 

— систематизування індивідуально значущого знання в процесі

продуктивної діяльності;

– боротьба за якість життя дитини через особисту медичну ком/

петентність, творчу діяльність, розвиток медичних інтересів кож/

ного майбутнього корекційного педагога;

– упровадження раціональної системи організації й управлін/

ня, спрямованої на створення адекватних умов щодо забезпечення

якості медико/біологічних і клінічних знань.

Саме такий підхід до змісту медичної підготовки ми вважаємо

найбільш виправданим. 

Виходячи з аналізу сучасної загальної та спеціальної літератури,

а також з результатів вирішення цих питань на практиці, доходимо

думки, що значна увага має приділятися системному підходу, інте/

грації знань з різних предметних блоків, розвитку інтересу до медич/

ної підготовки як системоутворюючого фактора [4].

Водночас зауважимо, що в дефектологічній освіті медико/біо/

логічні та клінічні дисципліни функціонують диференційовано, що

в принципі перешкоджає формуванню цілісного бачення структу/

ри дефекту, особливостей індивідуального розвитку аномальної ди/

тини. Це пояснюється вузькопрофесійною спрямованістю випуск/

ників/дефектологів і формує фрагментарне уявлення про кожну

окрему нозологію, в результаті — невміння використовувати

клінічні знання і практичні навички в роботі з різними категоріями

дітей із психофізичними вадами.

Суперечність між тенденцією до інтеграції знань і жорсткою ди/

ференціацією предметів потребує зрушень не лише у змістовому
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і процесуальному аспектах, а й в підготовці майбутнього дефектоло/

га. У теоретичних дослідженнях накопичено достатньо знань для

створення моделей педагогічної освіти [2]. Поряд із цим наразі

відсутні моделі дефектологічної освіти на основі медичного спряму/

вання, які передбачають вивчення предметів в інтеграції з медико/

біологічними та клінічними дисциплінами. Набуття потрібних

умінь для розроблення і втілення технологій, орієнтованих на ство/

рення цілісної картини клінічних знань у студентів — необхідна

умова медичної підготовки студентів дефектологічних факультетів.

Отже, підгрунтям для розв’язання завдань нашого дослідження слу/

гували особистісний, діяльнісний погляди на сутність медичної

підготовки, розуміння цілісності, системності медичної компетент/

ності положення концепції ранньої діагностики дефекту та осо/

бистісно орієнтований підхід [2]. Означене уможливило вирішення

важливих теоретико/методологічні та методичних завдань медичної

підготовки, яка є важливою складовою процесу професійно/педа/

гогічної підготовки майбутнього корекційного педагога. Вона, по/

перше, є системоутворюючим фактором процесу підготовки сту/

дентів дефектологічних факультетів, і по/друге, наскрізною ланкою,

що пронизує кожен її компонент. Аналіз літератури і практики дає

можливість стверджувати, що медична підготовка містить потужний

когнітивний потенціал, формує ціннісно/мотиваційні засади про/

фесійної діяльності, суттєво посилює креативні компоненти вищої

корекційної освіти і загалом визначає особистісну позицію май/

бутнього дефектолога в його ставленні до педагогічної професії.

Лише на основі комплексного підходу до навчально/виховного

процесу на дефектологічному факультеті можна забезпечити більш

оптимальний, взаємозв’язок змісту і послідовності вивчення пси/

холого/педагогічного, медико/біологічного і спеціального блоків

дисциплін. Усе зазначене сприятиме адаптації майбутніх корекцій/

них педагогів, виховуватиме в них високий рівень професійної

майстерності і потребу постійно поповнювати свої знання.

У плані підготовки корекційних педагогів особливе місце

посідає медичний курс «Психопатологія дитячого віку», який ста/

новить поряд з іншими медичними дисциплінами медико/біоло/

гічну і клінічну основи дефектологічної освіти.

Викладання курсу «Психопатологія» сприяє наділенню майбут/

нього корекційного педагога медичною компетентністю через опа/

нування медичної технології з опорою на знання з анатомії, фізіоло/
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гії і патології, генетики, гігієни. У цьому курсі розглядаються питан/

ня, які мають безпосередній стосунок до дефектології: значення

біологічних і соціальних факторів у виникненні та розвитку

психічних захворювань, значення віку і критичних вікових періодів

у виникненні та розвитку хвороби, початкових станів у варіантах де/

фекту, а також питання, що визначають роль і значення педагога/де/

фектолога в системі медико/педагогічної реабілітації дітей із пси/

хофізичними вадами. Студенти, котрі вивчають психопатологію,

повинні навчитися всебічного і ціннісного розуміння хворої дитини,

творчо і критично сприймати матеріал науки, бачити перспективи її

розвитку з тим, щоб творчо застосовувати набуті знання в подальшій

роботі корекційного педагога. Програма курсу складається із введен/

ня у психопатологію дитячого віку, загальної і часткової психопато/

логії. У введенні в психопатологію студенти знайомляться з розвит/

ком цієї науки і ставленням до психічно хворих у різні історичні

періоди; тут також розглядаються різні течії в науці з філософських

і психопатологічних позицій, що забезпечує широку можливість для

критичного аналізу з матеріалістичних позицій вітчизняної і за/

рубіжної корекційної педагогіки. У загальній психопатології розгля/

даються симптоми та синдроми психічних розладів, зокрема й ті, що

трапляються тільки в дитячому віці. У розділі часткової психопато/

логії розглядаються окремі захворювання, патологічні стани, розла/

ди психічного розвитку, які найчастіше спостерігаються у дітей

і підлітків і потребують безпосередньої участі в лікуванні та ре/

абілітації корекційного педагога. Програма націлює викладання на

засвоєння студентами практичних навичок, необхідних дефектологу,

а також на розвиток самостійності в процесі навчання.

В основу корекційної профілізації покладений принцип порів/

няльно/вікового вивчення загальної і часткової психопатології.

Складність викладання психопатології для корекційних педагогів

полягає в тому, що крім значного обсягу інформації, що входить до

курсу психопатології, їм необхідно згадувати найважливіші особли/

вості нормальної психіки дітей різних вікових груп і, головне, пові/

кову своєрідність картин і форм перебігу різних нервово/психічних

захворювань. Надзвичайно важливо ознайомлювати корекційних

педагогів з успіхами та досягненнями у справі організації нервово/

психіатричної допомоги в Україні, зі значними сучасними досяг/

неннями стосовно диференціації і запобігання психічним порушен/

ням у дітей, з питаннями навчання, виховання, працевлаштування,
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соціальної адаптації й експертизи при різних психічних захворю/

ваннях. Не менш важливо навчити вміло орієнтуватись не тільки

в більш/менш грубих або «розгорнутих» картинах психічних роз/

ладів, які можливі при сформованій медичній компетентності ко/

рекційного педагога, але й у тих порівняно нерідких нервово/пси/

хічних змінах, які виникають на фоні соматичних і інфекційних

захворювань у дітей (ревматизм, хвороби крові, ендокринопатії, ди/

тячі інфекційні захворювання та ін.). Корекційні педагоги повинні

мати уявлення про співвідношення акселерації психічного та фізич/

ного розвитку сучасних дітей і труднощі виховання які можуть бути

з цим пов’язані. Студентів потрібно ознайомлювати також з раннім

пробудженням сексуальності та деякими її відхиленнями, із пси/

хічними змінами в період вікових кризів, можливостями суїцидаль/

них тенденцій у підлітків, з ранньою юнацькою злочинністю та її

зв’язком із патопсихологією дитячого і підліткового віку. Водночас

не можна випускати з поля зору дітей з ретардацією і асинхронією

дозрівання психіки. Слід звертати увагу на запобігання розвитку

патологічних рис характеру, невротичних реакцій, а також на ви/

никнення цікавості до алкоголю й наркотиків.

Усе це диктує необхідність ознайомлення корекційних педаго/

гів із питаннями формування характеру й особистості дітей, з осно/

вами психогігієни, психопрофілактики і особливо з науково об/

ґрунтованими питаннями психотерапії дітей і підлітків. Тому

означені питання доцільно винести до спецкурсів і спецсемінарів.

Водночас більше часу слід відводити на вивчення симптомів,

синдромів і форм захворювання які найчастіше спостерігаються

в дітей і підлітків.

Важливо також акцентувати увагу на якісній своєрідності нер/

вово/психічних порушень. Розглядаючи питання загальної психо/

патології, варто підкреслити якісні відмінності розладів сприйман/

ня в дітей різних вікових періодів — йдеться здебільшого про ілюзії

і справжні галюцинації в дітей молодшого віку, виникнення психо/

сенсорних розладів у школярів, деперсоналізаційних проявів в пу/

бертатному і препубертатному віці, порівняно рідкісну появу псев/

догалюцинацій, вираженої картини синдрому психічного

автоматизму, затяжних галюцинозів. З погляду вікового аналізу

потрібно підходити і до аналізу всіх інших патологічних проявів

у дітей, зокрема до розладів пам’яті, мислення, емоцій, свідомості

та ін. Так, розкриваючи особливості порушення пам’яті, бажано
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показати переважання в дітей головним чином порушень репро/

дукції, виникнення цих розладів навіть на відносно неглибокому

астенічному фоні.

Вікові особливості патології мисленнєвих процесів можуть бути

продемонстровані, зокрема, на прикладі частоти порушень

логічної структури і стрункості асоціацій а також незвичайності та/

кої патологічної продукції, як сформоване маячіння.

При поданні матеріалу корекційним педагогам потрібно також

спинитися на своєрідності перебігу дитячих неврозів, звернути ува/

гу на більш частий їх розвиток в критичні вікові періоди, на пере/

важне пошкодження тих функцій і систем, які були до цього недо/

сить зрілими або пошкодженими, і на моносимптоматичний

характер клінічних проявів. Варто підкреслити, що віковий ево/

люційно/онтогенетичний підхід до розгляду психопатологічних

симптомів, синдромів і форм перебуває в процесі наукових розро/

бок і застосовувати його до всієї патології психічної діяльності дітей

і підлітків поки не завжди уможливлено, тим паче, що непідтвер/

джені домисли в цій царині можуть бути не тільки некорисними,

а й шкідливими. І все ж основна лінія викладання психопатології

для всіх спеціалізацій корекційних педагогів ґрунтується саме на

еволюційно/онтогенетичному підході. 

Враховуючи, що психопатологія вивчається на всіх спеціаліза/

ціях, ми вважаємо за необхідне для сурдопедагогів і тифлопедагогів

включити у вивчення теми, що висвітлюють психічні порушення

при сліпоті, глухоті, туговухості — як вроджені, так і набуті. Також

потрібно звернути увагу студентів на перебіг психозів, що розвива/

ються при раптовій втраті слуху та зору.

При вивченні теми »Психічні розлади при інфекційних захво/

рюваннях» питання розладів психіки, що пов’язані з контактними

інфекціями (сифіліс, снід, хламідіози), на нашу думку, краще було

б розглядати в клініці розумово відсталої дитини.

Лекції з курсу психопатології, як і лекції з усіх клінічних дис/

циплін, це логічно вибудоване, послідовне, чітке, усне викладення

питань клініки, діагностики та диференціальної діагностики на ос/

нові сучасного знання етіології, патогенезу захворювання, первин/

ної і вторинної профілактики. Лекції з клінічних дисциплін для ко/

рекційних педагогів повинні:

– бути джерелом наукової і навчальної інформації, озброювати

студентів основами знань;
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– розвивати творчу пізнавальну активність студентів, транс/

формувати навчальний матеріал через наведені клінічні приклади;

– формувати у студентів певний науковий і філософський

світогляд;

– доводити мету навчання до свідомості студентів, спрямовува/

ти самостійну роботу студентів;

– показати необхідність медичних знань і формування медич/

ної компетентності впродовж всієї подальшої корекційної роботи.

До переваг лекційного навчання слід також віднести можливість

професійної орієнтації студентів, прищеплення їм розуміння зна/

чущість медичних дисциплін, навчання клінічного мислення, про/

фесійного спілкування з дітьми з психофізичними порушеннями.

У ході практичних занять у майбутніх корекційних педагогів

формується медична компетентність, здатність до клінічного аналі/

зу патологічних явищ, засвоюються основні положення клінічного

підходу. Студенти усвідомлюють необхідність набуття медичних

знань і вмінь для роботи з проблемними дітьми. Для підвищення

ефективності навчання, на нашу думку, на практичних заняттях

доцільно ввести для розв’язування ситуаційні задачі, які включа/

ють питання проведення психічного обстеження, визначення

основних і додаткових симптомів і провідних синдромів, а також на

їх підставі постановку попереднього діагнозу. Крім того, це дає

можливість, у разі потреби, провести ґрунтовну диференціальну

діагностику. Враховуючи те, що на практичних заняттях групи

є досить великими, а кредит часу дещо обмежений, ми не можемо

проводити опитування кожного студента, а відтак вважаємо за по/

трібне на кожному практичному занятті здійснювати тестовий конт/

роль із заданої теми. Тестові питання мають охоплювати всі пробле/

ми, пов’язані з заданою темою. Вони повинні бути чітко

сформульовані, конкретні, цілковито відповідати темі, яка вивчаєть/

ся, або пов’язані з попередніми темами, і, до того ж, мати тричоти/

ри варіанти відповідей, одна з яких обов’язково є правильною [5].

Лабораторні заняття з психопатології проводяться позаауди/

торно, в реабілітаційних центрах, клінічних лікарнях, психоневро/

логічних диспансерах. Студенти на цих заняттях вчаться збирати

потрібні анамнестичні дані, проводити соматичне, психічне обсте/

ження, порівнювати отримані дані і за потреби диференціювати їх,

визначати попередній діагноз на підставі отриманих даних, «чита/

ти» і розшифровувати дані обстеження спеціалістів.
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За сучасних умов, коли обсяг потрібних для майбутнього фахів/

ця загальнотеоретичних і прикладних знань різко і неухильно зрос/

тає, уже недоцільно робити ставку на просте засвоєння певної суми

фактів і наукових положень. Значно важливіше прищепити студен/

там уміння самостійно поповнювати свої знання, без викладача

орієнтуватись у нестримно зростаючому потоці навчальної і науко/

вої інформації. Виходячи з цих міркувань, одним із першочергових

завдань слід вважати планування й організацію самостійної роботи
студентів. Навчальну роботу у вищому навчальному закладі можна

поділити на дві категорії — аудиторну й позааудиторну. І одна, і дру/

га можуть розглядатись як самостійна робота, оскільки, незалежно

від присутності чи відсутності викладача, студент засвоює навчаль/

ний матеріал завжди сам. Від нього вимагається здійснити певну

цілеспрямовану пізнавальну діяльність, яка б забезпечила цей про/

цес. У такому розумінні самостійна робота виступає як метод за/

своєння знань і опанування практичними навичками. Залежно від

того, якою мірою спілкуються між собою студент і викладач,

виділяють різні форми самостійної роботи. На лекції, наприклад,

вся інформація і кожен етап її засвоєння подається безпосередньо

викладачем, а студент повинен тільки самостійно засвоїти цю

інформацію. На практичних заняттях роль викладача менша, зате

активність студента вища. А під час позааудиторної роботи безпо/

середній контакт викладача і студента зводиться до нуля, практично

вони спілкуються між собою лише через наукову і методичну літе/

ратуру. Позааудиторна робота якраз і виступає основною формою

самостійної роботи в її традиційному розумінні. Під поняттям «само/

стійна робота» ми розуміємо окремий вид пізнавальної діяльності,

так само важливий, як лекція чи практичне заняття. Це обов’язковий

компонент навчального процесу. Форми самостійної роботи в сукуп/

ності покликані забезпечити поступовий перехід студента від піз/

навальної діяльності, яка здійснюється при безпосередній участі

викладача, через діяльність, де обмежений контакт студента і викладача,

до самоосвіти, спрямованої на самостійне поповнення знань, що

здійснюється без опосередкованої або безпосередньої участі викладача.

Самостійна робота має, крім освітнього, й виховне значення.

Вона формує низку визначальних рис особистості — це самостій/

ність, цілеспрямованість, наполегливість. Знання, яких набувають

студенти під час самостійного навчання, набирають свідомого ха/

рактеру, стають професійними переконаннями. Мета самостійної
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роботи — не тільки засвоїти певні знання, але й навчитися застосо/

вувати набуті вміння та навички. Вивчаючи курс психопатології,

студенти під час позааудиторної роботи, як правило, мають справу

з теоретичним матеріалом, а вже на практичних чи лабораторних

заняттях вони вчаться практично застосовувати набуті знання. 

Є ще один аспект самостійної роботи при вивченні медико/

біологічних і клінічних дисциплін корекційними педагогами, який

неможливо обминути: здобування знань вимагає заучування значних

обсягів інформації напам’ять. Неможливо логічно дійти до засвоєння

безлічі анатомічних, генетичних чи клінічних структур і термінів, які

складають фундаментальну базу медичної підготовки дефектологів

і без яких неможливе формування медичної компетентності. Є тільки

один спосіб їх опанувати — це завчити напам’ять. Враховуючи озна/

чене, ми пропонуємо такі теми, як «Патологічні симптоми порушен/

ня уваги», «Синдроми розладів моторної сфери», «Функціональні

і органічні психози інволюційного періоду», «Психічні порушення

при соматичних захворюваннях» для самостійного вивчення. 

По закінченні вивчення курсу «Психопатологія» корекційні пе/

дагоги повинні знати:

– основну психопатологічну термінологію;

– класифікацію психічних розладів, які найчастіше спостеріга/

ються у дітей;

– основні психопатологічні симптоми і синдроми, їх різновиди

і прояви;

– перебіг симптомів і синдромів залежно від віку дитини;

– психічні захворювання, їх форми, особливості перебігу, які

найчастіше бувають у дитячому і підлітковому віці;

– основні принципи психопрофілактики, психогігієни

психічно хворих;

– основні напрями реабілітації дітей і підлітків, які мають пору/

шення психіки;

– медичний прогноз психічно хворого.

Кожен студент після вивчення курсу психопатології мусить

уміти:

– збирати інформацію про психічно хвору дитину;

– узагальнювати спостереження, робити на їх підставі виснов/

ки про причини виникнення психічних порушень;

– інтерпретувати основні закономірності психічної діяльності

дитини і підлітка;
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– спостерігати і визначати основні патологічні симптоми та

синдроми, їх основні закономірності;

– кваліфікувати виявлені розлади як психопатологічний феномен;

– інтерпретувати дані анамнестичного і клінічного обстеження

з позиції виявлення порушень основних психічних функцій;

– здійснювати диференціальну діагностику неврозів із ситуацій/

ними емоційно/стресовими й адаптаційними реакціями, невротич/

ним розвитком особистості і неврозоподібним станом різного генезу;

– діагностувати клінічні варіанти психопатій і проводити їх ди/

ференціальну діагностику із психопатоподібними станами;

– проводити диференціальну діагностику різних пароксизмаль/

них станів, диференціювати епілептичну реакцію, епілептичний

припадок, надавати першу допомогу при епілептичному припадку;

– вирішувати тактичні й організаційні питання;

– планувати реабілітаційні і профілактичні заходи;

Вивчення психопатологіїї становить структурне утворення

в системі медичної підготовки психолога (спеціального), яка є і скла/

довою цієї системи і системотвірним фактором, і «наскрізною лан/

кою», щопронизує всі її компоненти. Медична підготовка містить

потужний когнітивний потенціал, формує ціннісно/мотиваційні

засади професійної діяльності, суттєво збагачує креативні аспекти

дефектологічної освіти і загалом визначає особистісну позицію

майбутнього дефектолога. 

Цілісна система медичних знань і вмінь забезпечує готовність

майбутніх корекційних педагогів до клінічного аналізу пато/

логічних явищ, сприяє розвитку медичної компетентності, підви/

щує ефективність корекційцної діяльності.

В статье рассмотрены основные направления относительно пре&
подавания курса «психопатология» во время подготовки психологов
(специальных). Выделены проблемные вопросы во время преподавания
лекционных, практических и лабораторных занятий. Указаны основ&
ные знания и умения, которые должны сформироваться у психологов
после изучения курса и которые должны быть использованы ими
в практической деятельности.

Ключевые слова: подготовка специалистов, психопатология,

практическая профессиональная деятельность, работа с детьми

с нарушением в развитии. 
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The article talks about the main tendency in teaching the course of «psy&
chopathology» duringthe education of psychologists (special). The main
problamatic questions about the teaching during lecturing, practical and lab&
oratory courses are higlighted. The main knowledge and abilities which
should be formed in psychologists after studying this course and which have
to be used by them in practical professional work are shown.

Key words: рreparation of specialists, psychopathology, practical pro/

fessional work, work with children with problems of development.
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ В РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ
УЧНІВ І ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЧИТАЧА

У статті доведено, що розвиток мовлення розумово відсталих
учнів впливає на формування у них читацької діяльності.

Ключові слова: розвиток мовлення, розумово відсталі учні, чи/

тацька діяльність.
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