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Відхилення розумового розвитку — широке поняття, що означає будь-яку 

інтелектуальну недостатність, яка виникла у період формування психіки. 

Сьогодні виділяють більше 100 факторів, які призводять до відхилення 

розумового розвитку: інфекційні захворювання, отруєння, радіаційні 

ураження, біологічна несумісність тканин матері і плода, неправильне 

харчування матері під час вагітності, гіпоксія мозку (в тому числі під час 

клінічної смерті), спадкові порушення обміну речовин, хромосомні 

захворювання, травми дитини під час пологів. Для визначення рівня розвитку 

інтелекту в сучасній психіатрії використовується IQ — коефіцієнт 

інтелектуального розвитку.  

 IQ - відношення "інтелектуального віку" (віку, якому відповідає розвиток 

дитини) до паспортного віку, виражене у відсотках. Наприклад, при інтелекті 

дитини 10 років, відповідному 5 рокам:  

10 = 5/10 • 100 % = 50 %.  

Затримка психічного розвитку (ЗПР) — прояв незрілості психомоторних 

реакцій у результаті уповільненого дозрівання морфофункціональних систем 

мозку під дією різних негативних факторів. Закінчується, як правило, 



недорозвиненістю функції або її компенсацією іншими функціями. Може мати 

тимчасовий зворотний характер. У таких випадках можливе її повна ліквідація 

при затримці розвитку або шляхом стимуляції психічного розвитку. При ЗПР 

найбільшу роль відіграє недорозвиненість сприйняття і відчуттів. Аналізатори 

працюють нормально, але порушена обробка інформації, що надходить від них, 

існують труднощі з перетворенням цієї інформації у руховий акт і, як наслідок, 

проблеми зі сприйняттям розмірів, форм, відстані. Недостатня кількість 

чуттєвих вражень призводить до відставання розвитку мислення 

Аутизм — стан відходу від реальності та відмова від спілкування. Це 

серйозна проблема у роботі з людьми, які мають відхилення розумового 

розвитку. 

Усі випадки відхилень розумового розвитку супроводжуються малим 

словниковим запасом, розпливчастістю понять, низьким рівнем сприйняття 

(а саме: осмислення й структуризації), малою рухливістю мислення, 

примітивністю відчуттів, інтересів, низькою ініціативністю, несамостійністю. 

Завдання навчального процесу: 

формувати позитивну мотивацію до навчального процесу; сприйняття;  

здатність концентрувати й утримувати увагу;  

нормалізувати співвідношення збудження й гальмування нервових 

процесів;  

логічне й образне мислення;  

алгоритм виконання дії (розвити такі вміння, як усвідомлення й самостійна 

постановка мети, вибір засобів її вирішення, аналіз : оцінка результатів); 

 достатній запас практичних умінь і навичок; мовлення. 

Вирішуючи ці та інші завдання у роботі з людьми з відхиленнями 

розумового розвитку, викладач буде змушений долати такі проблеми, як страх 

перед новими завданнями та відмова від їх виконання, нездатність до 

зосередженості та психічних навантажень, відсутність позитивного досвіду, 

низька працездатність, швидка стомлюваність. 

Особливість методики — її доступність. Сприйняття розвивається 

адекватними діями на усі сенсорні системи. Оскільки зір забезпечує 90 % усієї 



зовнішньої інформації, особливу увагу потрібно приділити розвитку зорового 

сприйняття. При відхиленнях у розумовому розвитку слід враховувати 

наявність мотивації до сприйняття. Один із прийомів її розвитку — напрям 

мотивації учня від його власних інтересів до завдань заняття.  
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