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В умовах модернізації освітньої 
системи в Україні посилена увага при-
діляється розробленню інноваційних 
інтегративних педагогічних технологій 
навчання дітей з психофізичними осо-
бливостями. Значну частину серед них 
складають діти із затримкою психічно-
го розвитку (далі ЗПР). Концептуально-
змістові засади навчання дітей із ЗПР 
визначено в Державному стандарті 
спеціальної освіти, де окреслюються 
основні освітні компетенції, серед яких 
мовна компетентність визнана осно-
воположною. Формування мовної ком-
петентності у школярів із ЗПР перед-
бачає перш за все розвиток мовлення, 
оскільки через мовлення трансформу-
ється логіка мислення дитини, визна-
чається успішність когнітивного та 
емоційного розвитку. Водночас, у 
практиці роботи шкіл (класів) інтен-
сивної педагогічної корекції, де навча-
ються діти із ЗПР, бракує педагогічних 
технологій, які були б розроблені на 
інтегративній основі та враховували 
сучасні компентнісні підходи до роз-
витку зв’язного мовлення як основи 
навчальної діяльності учня з недостат-
ністю пізнавальної сфери.

Є. Мальцева виділяє три групи ді-
тей із ЗПР з врахуванням їх мовленнє-
вих порушень:

1) діти з ізольованим дефектом, 
який проявляється у неправильній ви-
мові лише однієї групи звуків. Пору-
шення, пов’язані з аномальною будо-
вою артикуляційного апарату, недо-
розвитком мовленнєвої моторики;

2) діти, у яких виявлені фонетико-
фонематичні порушення. Дефекти зву-
ковимови охоплюють 2-3  фонетичні 
групи і проявляються переважно в за-
міні фонетично близьких звуків. Спо-
стерігаються порушення слухової ди-
ференціації звуків і фонематичного 
аналізу;

3) діти з системним недорозвитком 
всіх сторін мовлення (СНМ).[3]

Мовленнєвий розвиток учня  – це 
дуже важлива умова його успішного 
навчання. Чим більше дитина читає, 
переказує, слухає, тим краще розвива-
ється її пам’ять, а, отже, тим легше їй 
засвоювати знання з усіх навчальних 
дисциплін, які вивчаються в початко-
вих класах. Щоб розвинути та удоско-
налити мовлення школярів ЗПР, по-
трібна щоденна клопітлива робота над 
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збагаченням словникового запасу 
учнів. Саме цьому сприяє використан-
ня усної народної творчісті. Адже, пра-
цюючи з таким матеріалом, як загадки, 
прислів’я й приказки, скоромовки, 
казки, молодший школяр не тільки 
успішно засвоює певні дидактичні за-
вдання уроку, а й свідомо ставиться до 
слова, збагачує свій словниковий за-
пас, уточнює його й активізує, удоско-
налює звуковимову та граматичний 
лад думки, мовлення. Фольклорний 
матеріал формує в нього мовно-
національну свідомість, українську 
ментальність, що важливо для особис-
тісного розвитку, духовного збагачен-
ня, інтелектуальної культури підрос-
таючого покоління України.

С. Русова стверджувала: «Для учнів 
школа повинна стати чимось рідним, 
що задовольняє усі потреби. Дає їм не 
тільки знання, а й розваги, дає радість 
власної творчості і щастя спільного 
товариського життя. Саме це спонукає 
сучасного вчителя шукати такі засоби 
й методи, які б створювали емоційний 
настрій, розвивали естетичне почуття, 
викликали у школярів інтерес до про-
блем, що опановуються. У цьому ви-
падку на допомогу приходить могутній 
засіб, невичерпне джерело, що живить 
доброту, сердечність, людяність і лю-
бов – народна мудрість. Це вершина, з 
якої ти можеш побачити те, чого без 
розуміння й відчуття прекрасного, без 
захоплення і натхнення вклали протя-
гом століть у неї легіони безіменних 
народних співаків і поетів».[5]

У фольклорних формах 
К.Д.Ушинський вбачав «кращий засіб 

приведення дитини до живого джере-
ла народної мови». Педагог надавав 
народній творчості великого значення 
не лише з дидактичного погляду, а ще 
більшою мірою з виховного. Він визна-
чав, що з народної творчості заклада-
ються основи світогляду дитини.[6]

Активізація, збирання і вивчення 
української народної творчості кінця 
XIX ст. є заслугою О. Потебні, М. Дра-
гоманова, М. Сумцова, П. Житецького, 
М.Лисенка. Серію досліджень і матері-
алів українського фольклору опубліку-
вав М.Гнатюк. Виняткове значення у 
вивченні фольклорного процесу на 
Україні мали теоретичні праці І.Фран-
ка. Найбільш відомі з них опубліковані 
у виданні «Вибрані статті про народну 
творчість» (1955  р.).Наприкінці XIX  – 
поч. XX ст. в українські фольклористи-
ці активно працювали Б.Грінченко, Д.
Яворницький, В.Перетц, Л.Українка, 
К.Квітка, Ф. Колесса.

Багатство художнього світу народ-
ної мудрості служило джерелом на-
тхнення українських композиторів, 
художників, архітекторів, письменни-
ків. Павло Грабовський писав про 
український фольклор: «Що за милоз-
вучність та краса, не кажучи вже про 
класичну простоту та безпосередність 
натхнення ! Се  – джерело, з якого на 
здоров’я довго ще будуть пити нащад-
ки. Влучність вислову надзвичайна, а 
стислість просто не передатна!».

Правдиво відмітив німецький пись-
менник, перекладач, філолог Фрідріх 
Боденштедт: «У жодній країні дерево 
народної творчості не вродило таких 
величавих плодів, ніде душа народу не 



 37 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.PEDAGOGY.   #3

виявлялася у піснях, казках, поговір-
ках так жваво й правдиво, як в 
українців...».[1]

Гостру потребу у могутньому засобі 
для навчання і розвитку дітей, яким є 
власне народна мудрість, відчула су-
часна школа. Саме усна народна твор-
чість у її стінах, вливаючись у 
навчально-виховний процес, поклика-
на вирішувати ряд фундаментальних 
завдань:

1. За допомогою зразків народної 
мудрості на уроці реалізуються певні 
дидактичні завдання. Так, використо-
вування тих чи інших фольклорних 
жанрів допомагає вчителю ознайоми-
ти і подати учням новий матеріал у 
доступній їм формі, закріпити дані 
знання і проконтролювати їх;

2. Усна народна творчість на уроці 
засобом зацікавлення учнів, підви-
щення їхнього інтересу до теми, на-
вчального матеріалу та навчання в ці-
лому;

3. Фольклорний матеріал у навчаль-
ному процесі розвиває дитячу увагу, 
уяву, пам’ять, мислення, які допомага-
ють учневі в оволодінні необхідним 
матеріалом;

4. Усі без винятку жанри народної 
творчості мають суттєве значення для 
формування культури особистості та 
національної самосвідомості школярів.

Проте, одним з найвизначальніших 
завдань усної народної творчості в на-
вчально -виховному процесі є її вплив 
на мовленнєвий розвиток учнів.

Використання загадок на уроках 
української мови і читання допомагає 
вчителю зробити урок цікавішим, а 

отже, і засвоєння матеріалу  – більш 
глибоким та міцним. На таких занят-
тях у них формуються навички уваж-
ніше придивлятися до предметів і 
явищ природи, розвиваються спосте-
режливість, кмітливість. Роботу над 
загадками слід починати зі способів 
доведення правильності відгадки:

– доведення починається з нази-
вання відгадки, після чого йде підтвер-
дження його ознаками;

– доповнення починається з розгля-
ду ознак та встановлення зв’язків між 
ними, тобто з розмірковування, дове-
дення, а відгадка (теза) є логічним ви-
сновком, підсумком розмірковування.

Методисти вважають, що в навчан-
ні дітей відгадувати загадки треба до-
тримуватися відповідних правил:

1. Перш ніж відгадувати, треба на-
вчити дітей порівнювати речі, предме-
ти, явища, ознаки.

2. На окремому занятті учням слід 
пропонувати загадки лише однієї те-
матики, яка обов’язково їм повідомля-
ється.

3. Не можна загадувати загадку про 
річ, яка недостатньо відома учням.

4. До однієї загадки може бути кіль-
ка відгадок. Основне  – довести свою 
думку аргументами.

5. Особлива увага має приділятися 
формуванню вміння уважно слухати. 
Загадку треба обов’язково дослухати 
до кінця.

Для успішної роботи потрібні бага-
торазові зразки міркувань, запропо-
новані вчителем, щоб учень бачив, як 
аналізувати, звик до послідовності, яка 
допомагає відгадати.
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В. Каліш, В. Собко пропонують по-
слуговуватися такими зразками різних 
вправ з використанням загадок, які 
можна рекомендувати для роботи в 
період навчання грамоти, а саме:

1. Послухайте загадку:
У зеленому лусочку під мережаним 

листочком червоніє невеличка стигла 
ягідка (Суничка).

– Що вам допомогло впізнати цю 
ягідку? Які ще ягоди ви знаєте?

2. Відгадайте загадку, знайдіть цей 
предмет на малюнку:

У зеленім кожушку, у костяній со-
рочечці я росту собі в лісочку, усім зі-
рвати хочеться (Горіх).

– Які слова допомогли вам відгада-
ти? Про що ви можете сказати «Це 
росте в лісі»?

3. Відгадайте загадки:
Сидить Марушка в семи кожушках. 

Хто її роздягає, той сльози проливає 
(Цибуля);

І печуть мене, і варять і їдять, і хва-
лять – бо я добра (Картопля);

Хто голівку свою влітку накриває і 
по двадцять хустин на голівці має? 
(Капуста).

– На яке питання відповідають слова-
відгадки? Які назви вони означають? 
Назвіть ці предмети одним словом.

4. Розгляньте уважно малюнки (на 
малюнках зображено різних птахів). 
Виберіть лише ті, що відповідають та-
ким загадкам:

Знесу своє яєчко у чуже гніздечко. 
Легко всівшись на суку, я роки лічу: 
ку-ку! (Зозуля);

Маленький, сіренький по гаях лі-
тає, уночі співає (Соловейко);

За вікном гніздо будує, тільки в нас 
він не зимує (Ластівка).

– Як можна назвати ці предмети од-
ним словом?

5. Послухайте загадку. Про кого 
вона:

У темнім лісі проживає, довгий 
хвіст пухнастий має, до індиків та ку-
рей в гості заглядає (Лисиця).

– Які слова допомогли вам розгада-
ти загадку? Назвіть інші слова-ознаки, 
які характеризують цю тварину.

6. Поміркуйте, про кого можна ска-
зати: маленький, вухатий, сіренький, 
волохатий, куцохвостий, боягузливий.

– Які питання поставимо до цих 
слів? Що вони означають? Пригадайте 
загадки про зайчика.

7. Про кого ця загадка:
Умивається часто, але рушником не 

витирається (Кіт).
– Розкажіть про свого котика.
8. Відгадайте загадку:
Крил не має, скрізь літає, та ще й 

куряву здіймає (Вітер).
– Назвіть слова, які означають дію.
9. Уважно послухайте загадку. Про 

яку квітку в ній говориться?:
У матінки-квіточки лиш блакитні 

діточки.
З жита виглядають, літечко вітають 

(Волошки).
– Ще раз послухайте загадку і ска-

жіть, із скількох речень вона склада-
ється. Назвіть останнє слово першого 
речення. На яке питання воно відпо-
відає? Промовте це слово правильно, 
наголошуючи його (діточки). Скільки 
слів у другому реченні? Назвіть ті, що 
означають дію.
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10. Відгадайте загадку:
Лист зелений не пропав, а під сні-

гом задрімав, щоб у синю сукенчину 
одягнуть весняну днину (Барвінок).

– Чи знайома вам ця рослина? Розка-
жіть, що вам відомо про неї. Назвіть у 
тексті загадки-слова, що означають колір.

11. Знайдіть на малюнку кульбабу. 
Спробуйте описати її. А тепер послу-
хайте загадку про цю квітку:

Квітень жовту фарбу взяв, моріжок 
розмалював.

Із-під пензлика розквітли, наче сон-
це, диво-квіти.

– Відшукайте на малюнках предме-
ти, які позначаються словами фарба, 
пензлик, сонце, квіти; Які слова озна-
чають предмети, яких не можна нама-
лювати? Чому?

12. Прочитайте і відгадайте загадку:
Фіолетові фіранки у світлиці та на 

ґанку.
Фіолетові малята весну люблять зу-

стрічати (Фіалки).
– Що означають слова фіранки, 

світлиця, ґанок? Чи використовуєте ви 
їх у своєму мовлення? Складіть із ними 
речення.[2]

У наступних класах у процесі ви-
вчення шкільного курсу української 
мови загадки, завдяки їх функціональ-
ній формі та змісту, можуть викорис-
товуватися для реалізації всіх змісто-
вих ліній мовної освіти молодших 
школярів із ЗПР, визначених Держав-
ним стандартом початкової загальної 
освіти та чинними програмами.

Як дидактичний матеріал, цей жанр 
усної народної творчості буде доціль-
ний для таких видів діяльності:

а) слухання й розуміння тексту, чи-
тання з дотримуванням літературних 
норм та техніки і виразності, продуку-
вання усних і писемних висловлень 
різних типів;

б) спостереження над функціями 
мовних одиниць різних рівнів;

в) розпізнавання та розрізнення 
мовних явищ;

г) аналіз мовного матеріалу на фо-
нологічному, лексичному, морфологіч-
ному, синтаксичному та текстологіч-
ному рівнях тощо.

Отже, у будь  – якому випадку за-
гадка на уроці допомагає справі вихо-
вання, навчання, розвитку мислення і 
мовлення дітей.

Серед усіх вище згаданих функцій і 
завдань загадок у навчально-виховному 
процесі однією з найвизначніших і 
найсуттєвіших є функція впливу на 
мовний розвиток дітей та збагачення 
їхнього словника.

Такі вправи розвивають мовлення 
дітей, збагачують його експресивами, 
навчають розрізняти і доречно вико-
ристовувати емоційно забарвлену 
лексику під час побудови висловлень 
різних типів. У сучасній методиці 
основний акцент уваги вчителя пере-
носиться з відгадування на складання 
учнем власної загадки. Цей прийом 
позитивно впливає на творчий розви-
ток дитини, ставить її на місце автора 
й вимагає іншого погляду на тексти 
творів.

Учитель не досягне бажаних успі-
хів у розвитку мовлення учнів, якщо 
обмежуватиметься лише одноманіт-
ним викладом матеріалу. А тому уріз-
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номанітнення форм роботи позитив-
но впливатиме на емоційний стан 
дітей, сприяти глибшому засвоєнню 
знань.

Таким чином,систематичне вико-
ристання жанрів усної народної 
творчості в процесі навчання дітей із 
ЗПР сприяє удосконаленню грама-
тичного ладу мовлення, підвищенню 
рівня вимовної культури, формуван-
ню самостійного мислення, підви-
щенню грамотності, всебічному ви-
хованню дітей, збагаченню їхньої 
мови зразками народної мудрості. 
Засвоєння на уроках української 
мови та читання в підготовчих, 
1-4  класах зразків усної народної 
творчості сприяє виробленню вмін-
ня свідомо ставитись до слова, по-
слідовно і логічно викладати думку, 
вживати слова у властивому для них 
значенні. З прислів’їв, приказок і ка-
зок молодший школяр черпає знання 
про норми і правила поведінки, спіл-
кування, взаємовідносини і, як на-
слідок, засвоює найважливіші етичні 
правила.
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