Знедолена природою дитина не
повинна знати, що вона малоздібна,
що в неї слабкий розум, слабкі сили.
Виховання такої дитини повинно бути
у сто разів ніжнішим, чуйнішим,
дбайливішим
В.О.Сухомлинський
Глухонімий, кажучи відверто, не
гірше і не краще інших людей. Він
носить у собі однакові зародки
пристрастей, володіє однаковими
стихіями удосконалення
В.І.Флері
Чим нижчий рівень психологічного
розвитку дитини, тим вищим
повинен бути рівень освіти вчителя
П.Шуман

Проблема якісного навчання дітей з особливими потребами в сучасних
умовах життя України набуває неабиякого значення, оскільки існуюча
система освіти не відповідає в повній мірі вимогам суспільства, не надає їм
можливості досягти достатнього рівня опанування базових знань з усіх
галузей здійснення комплексної реабілітації дітей зі складними вадами
розвитку, а відтак позбавляє дитину змоги набути певний соціальний досвід.
Саме тому пріоритетним завданням у трансформації сучасного освітнього
соціуму постає активізація корекційно-розвивальної роботи з дітьми з
обмеженими можливостями та забезпечення результативності їхньої
навчальної діяльності.
Про це наголошено і в Державному стандарті освіти дітей з особливими
потребами, державній національній програмі «Освіта України ХХІ століття»,
в Концепції спеціальної освіти осіб з вадами психофізичного розвитку, які
передбачають зміну змісту спеціальної освіти відповідно до вимог
суспільства, його соціально-економічних умов, а головне - може сприяти
розвитку, освіченості учня з урахуванням його потенційних можливостей,
максимально повно адаптувати і інтегрувати випускника спеціального
(реабілітаційного) закладу в сучасному світі.
Березівський навчально-реабілітаційний центр покликаний стати домом
радості для таких дітей, школою творчості, професіоналізму і витримки для
педагогів, острівцем надії для батьків, які опинилися в складній життєвій
ситуації наодинці зі своєю проблемою. Адже саме такі діти потребують
оптимальних, максимально сприятливих умов для різнобічного, гармонійного
розвитку. Досягти вимог, які висуває суспільство, цим дітям допомагає
системна комплексна реабілітація та корекція. Від того, наскільки вчасно і
правильно буде організований реабілітаційний процес дитини зі складними
вадами розвитку, який корекційно-розвивальний вплив та соціальний досвід
вона отримала в навчальному закладі, буде залежати її майбутнє життя, її
вибір свого місця в суспільстві.

Корекційно-розвивальна робота покликана виконувати важливі завдання
спеціальної освіти:
• попередження негативних особливостей розвитку;
• подолання негативних особливостей розвитку того чи іншого процесу.
Від їх розв'язання залежить успішність перебігу компенсаторних процесів
та, значною мірою якість навчання та рівень особистісного розвитку дітей.
Корекційно-розвивальна робота пронизує всю діяльність школи для дітей
зі зниженим слухом здійснюється у процесі формування у дітей
загальноосвітніх умінь і навичок. Вона ґрунтується на максимальному
використанні збережених можливостей дитини. Важливе значення також має
корекційно-розвивальний вплив, який відбувається у позаурочний час, на
різного роду позакласних заходах, у побуті.
У змісті корекційно-розвивальної роботи втілюються основні принципи
спеціальної дидактики шкіл для дітей зі зниженим слухом: принципу
корекційної спрямованості навчання, єдності процесу навчання основам наук
і словесного мовлення, розвитку слухового сприймання, інтенсифікації
мовленнєвого спілкування.
Основними завданнями корекційно-розвивальної роботи є:
1. Розвиток особистості (когнітивної, емоційно-вольової, ціннісномотиваційної і поведінкової сфер) та формування комунікативних навичок
за допомогою словесної та жестової мов.
2. Удосконалення
навичок
спілкування
на
слухозоровій
основі
(використання збережених аналізаторів та розвиток слухового
сприймання), сприймання та продукування мовлення.
3. Розширення поняття про оточуюче середовище, поповнення запасу
словесних та жестових одиниць.
4. Індивідуальна корекція порушень розвитку засобами лікувальних методик
(медикаментозної, масажу, лікувальної фізкультури, фізіотерапії,
психотерапії та ін.

Корекційно-розвивальна робота проводиться в чотирьох напрямках:
Мовленнєвий напрямок спрямований на попередження та подолання
мовленнєвого недорозвитку у всіх його проявах від мотиваційного до
продуктивного, діяльнісного. Цей напрямок включає такі змістовні складові:
формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності, навичок
сприймання та продукування мовлення, корекцію різних сторін мовлення;
створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлення.
Пізнавальний напрямок призначений для розвитку пізнавальних процесів і
функцій, на яких негативно впливає порушення слуху. Він включає такі
змістові складові як: розвиток пам’яті, уваги, розумових дій та операцій,
логічних форм мислення, формування пізнавальної активності, вміння
розкривати причинно-наслідкові зв’язки на доступному кожному учневі рівні.
Сенсорний напрямок призначений для розвитку збереженого слуху та
неушкоджених аналізаторів з корекційно-компенсаторною метою. Його
змістовне наповнення включає: розвиток зорового сприймання, зоровомоторної координації, кіненстетичних та тактильних відчуттів, формування
компенсаторних навичок інформації через смак, запах, тактильні відчуття.
Особистісний напрямок покликаний попередити та подолати невпевненість
у собі, відчуття друговартості, обділеності, які можуть спричинятися
усвідомленням проблем особистісного та соціального характеру, пов’язаних
із власним порушенням та тими обмеженнями (у можливості вільного
спілкування, отримувати інформацію з різних аудіо джерел тощо), які воно
може накладати. Цей напрямок тісно пов’язаний з попереднім і ефективність
його впровадження великою мірою визначається соціальним середовищем,
створенням сприятливих психологічних умов з одного боку, та рівнем
сформованості життєвих компетенцій, в тому числі мовленнєвих – з іншого.

Педагоги Центру зобов’язані:
1. Знати вимовні та слухові можливості учня.
2. При підготовці до уроку планувати об'єм і якість мовного матеріалу, який
буде даватися на слух:
- фрази, словосполучення слова, які організовують діяльність учнів
в
урочний та позаурочний час;
- мовний матеріал пов'язаний з вивченням окремого предмету
(специфічні вирази, терміни, слова);
- немовні звуки (звуки музики, природи, транспорту...).
3. Проводити роботу з розвитку слухового сприймання на достатньо
знайомому матеріалі (перевірка домашнього завдання, повторення,
закріплення), новий матеріал давати слухо-зорово.
4. На кожному уроці поповнювати словниковий запас учнів, перевіряти
розуміння значення слів.
5. Постійно виправляти помилки
- у вимові звуків, які піддаються корекції на слух;
- у словесному і логічному наголосі;
- у граматичній будові мови (неправильно побудованих реченнях).
6. Забезпечувати оптимальні умови навчання, найсприятливішу атмосферу.
7. Організовувати такий спосіб презентації нової теми, який би зацікавлював,
дав змогу залучити всі відчуття учня і, водночас, спонукав до діяльності,
був би захоплюючим, необтяжливим, відібраним.
8. Сприяти засвоєнню учнями матеріалу через емоційно-забарвлені ситуації,
можливості його застосування у найрізноманітніших практиках.
9. Вчити учнів застосовувати знання, уміння, пов'язувати їх із життям .
10. На кожному уроці здійснювати перевірку домашнього завдання,
повторення вивченого матеріалу.
11. Мова педагога повинна відповідати загальноприйнятим вимогам
літературної мови:
- бути емоційною;
- витриманою у рівномірному темпі;
- промовлятися голосом нормальної сили.
12.Систематично контролювати користування учнями індивідуальними
слуховими апаратами.

Пропонуємо будувати урок за допомогою такого конструктора
Етапи уроку

Завдання етапу

Зміст роботи

Методи та засоби
реалізації

Організаційна
хвилинка

Підготовка класу до
роботи.
Налаштування
звукопідсилювальної
апаратури

Рапорт чергового про
готовність класу до
роботи

Психологічне
налаштування на роботу

Фонетична
зарядка (на
першому уроці
мовного циклу)

Підготовка мовного
апарату учнів до
роботи

Читання складів,
речень, скоромовок на
черговий звук

Практичні вправи

Мовна хвилинка

Розігрів мовного
апарату, повторення
правильної вимови
ключових слів,
потрібних на уроці

Учитель організовує
спілкування, сприяє
засвоєнню понять,
ключових слів,
пов'язаних із темою
уроку

Предметні диктанти,
діалоги, лексині вправи

Перевірка
домашнього
завдання

Виявити рівень знань,
ступінь засвоєння
матеріалу

Виконання тестових
завдань, фронтальна
бесіда, самоперевірка
за зразком,
індивідуальне
опитування з
використанням карток
і схем

Вправи «Пінг-понг»,
«Ланцюжок», «Знайди
помилку», «Так - ні»,
«Світлофор», гра «М'яч зі
словами», відповідь за
схемою, алгоритмом,
самостійна робота з
карткою

Актуалізація
опорних знань

Актуалізація опорних
знань учнів,
необхідних для
сприймання нового
матеріалу

Схеми, малюнки,
метод асоціювання,
перегляд
відеоматеріалів

Предметний диктант,
коротка перевірка,
фронтальна бесіда,
тестування

Ознайомлення з
темою і планом
роботи на уроці,
записаними на дошці
або виведеними на
екран. Визначення
мети і завдань уроку

Формулювання
мети і завдань
уроку

Організація учнів на
сприйняття
матеріалу

Мотивування до
навчальної
діяльності

Формування
пізнавальних
мотивів

Формування
матеріалу для
застосування в житті,
вплив на емоційну
сферу, створення
проблемної ситуації

Вивчення
нового

Засвоєння нових
знань,

Методи словесного,

матеріалу

формування уявлень

наочного, практичного навчання, робота
з підручником, пояснення за опорним
конспектом,
заповнення
таблиці, перегляд
відеоматеріалів

Фізкультхвилин
ка

-

-

Повторення ключових
слів, визначення
головного питання уроку

Демонстрація наочності,
«Альтернатива»,
«Незакінчене речення»;
складання та
розгадування кросвордів і
загадок, метод розвитку
критичного мислення для
читання та письма.
Проведення дослідів,
пошук фактів, робота з
текстом, коментоване
читання та аналіз тексту,
побудова асоціативних
рядів, побудова
структурно-логічної
схеми,
пояснення за алгоритмом,
вправи «Коментатор»,
«Ланцюжок», «За і
проти»,
«Знайди помилку»,
«Кейсстаді»
-

Закріплення
нового
матеріалу

Застосування нових
знань

Повторний виклад
матеріалу за схемою
або алгоритмом,
заповнення таблиці
з опорою на
підручник, виконання
тренувальних вправ,
складання плану
відповіді або схеми,
розв’язання завдань
за картками

Підсумки уроку

Аналіз успішності
засвоєння матеріалу,
висновки щодо
досягнення мети

Рефлексивна діяльність: відповіді на
запитання, самоі взаємоконтроль

Оцінювання

Показати
результативність роботи

Самооцінка і
взаємооцінка —

Домашнє
завдання

Дати інструктаж із
виконання
домашнього
завдання

-

Спілкування «Запитаннявідповідь», моделювання
життєвих ситуацій,
рольові ігри, презентація
результатів виконання
вправи, інтерактивні
вправи «Мовчанка»,
«Знайди помилку», «Хто
краще знає?»,
«Опитування по
ланцюжку».
Завдання:
• склади план;
• сформулюй запитання
до тексту;
• опиши малюнок.
охарактеризуй поняття;
• робота в парах із
кросвордами;
• тестування
Вправи «Мікрофон»,
«Снігова
куля», «Асоціативний
кущ»; метод
невербальних
асоціацій
-

-

• розвиток логічного мислення через аналіз, співвідношення, порівняння або
узагальнення явищ, інформації, фактів, добір і наведення прикладів,
аргументів, висновків, через логічно правильну побудову відповіді,
складання плану відповіді через алгоритмічне мислення, навчання
працювати за інструкцією;
• підготовка учнів до самостійної роботи з джерелами наукової інформації у
школі та поза її межами;
• розвиток вміння виділяти головне, суттєве в матеріалі, порівнювати,
узагальнювати факти, логічно викладати свої думки;
• розвиток самостійності, уміння долати труднощі в навчанні,
використовуючи для цього проблемні ситуації, творчі завдання;
• розвиток емоцій учнів, створення на уроках ситуацій подиву, радості;
• розвиток пізнавальних інтересів школярів, демонстрування застосування в
житті явищ, які вивчаються.
• розвиток мовного дихання, регулювання сили голосу
• стимуляція мовної активності;
• автоматизація правильної вимови під час читання;
• осмислення варіативності вживання слів у мові;
• подолання артикуляційних складнощів під час читання слів;
• розвиток дрібної моторики руки;
• удосконалення мовно-рухових навичок при читанні;
• розвиток оперативної пам'яті під час переписування мовного матеріалу
різної складності, розвиток уваги;
• засвоєння ритмічних моделей слів;
• практичне засвоєння простих правил об'єднання слів у словосполучення і
речення;
• стимулювання інтересу до нової інформації, отриманої в мовній формі;
• розвиток уяви, розвиток логічного мислення;
• формування емоційного сприйняття інформації;
• корекція мовлення;
• формування здатності до моделювання ситуацій, розвиток просторової
орієнтації;
• конкретизація словника, формування лексичних узагальнень, розвиток
мислення.

1.

Робота по формуванню вимовних навичок здійснюється всіма
педагогами протягом навчально-виховного процесу з обов'язковим
використанням індивідуальних слухових апаратів.

2.

Вчитель-дефектолог :
формує вимовні навички дітей з використанням спеціальних прийомів;
координує роботу по формуванню вимовних навичок у закріпленій
групі;
забезпечує мовним матеріалом для автоматизації звуків;
відвідує заняття з метою надання методичної допомоги у роботі по
формуванню вимовних навичок вихованців;
надає методичну допомогу батькам шляхом проведення консультацій,
відкритих занять та ведення фонетичних щоденників.







3.

Вихователь:
 коректує вимову вихованців протягом дня;
 продовжує роботу вчителя - дефектолога по закріпленню вимовних
навичок учнів та вироблення вмінь самоконтролю;
 здійснює взаємозв'язок з вчителем -дефектологом через відпрацювання
мовного матеріалу , виконання домашніх завдань у фонетичних
щоденниках, відвідування індивідуальних занять.

4.

Педагоги дошкільного відділення повинні знати:
вимовні та слухові можливості кожної дитини;
механізм мовного дихання, голосоутворення, артикуляції звуків;
особливості вимови вихованців та розпізнавати дефекти мовлення;
вміти обирати ефективні для кожної дитини прийоми, правильно
використовуючи його зір, рухові відчуття та залишки слуху;
вимоги фонетичного та мовного режимів та неухильно дотримуватися
їх.







Робота з розвитку слухового сприймання передбачає:
- розвиток залишкового слуху, який здійснюється під час цілеспрямованого
навчання сприймати на слух мову і немовні звучання;
- створення на базі розвивального слухового сприймання, якісно нової,
слухо-зорової основи для сприймання усної мови;
- збагачення уявлень дітей про звуки навколишнього середовища.
Розвиток залишкового слуху дітей передбачає:
- навчання сприймати на слух мовний матеріал: звуконаслідування, слова і
словосполучення, фрази (доручення, запитання, розповідні фрази), тексти;
- навчання сприймати немовні і мовні сигнали за постійного збільшення
відстані від джерела звучання;
- навчання розпізнавати на слух мовні і немовні сигнали
(розпізнавання звучань, визначення кількості, довготи, гучності, ритму).
Мовний матеріал, який діти вчаться сприймати на слух і вимовляти,
повинен відповідати таким вимогам:
- бути знайомим дітям;
- бути найбільш актуальним з метою спілкування;
- відповідати меті розвитку слухового сприймання і навчання вимови на
певному етапі;
- під час роботи з розвитку залишкового слуху дітей на перших роках
навчання добираються слова і фрази найбільш акустично протилежні, а також
найбільш доступні для усної вимови їх дітьми.

1. Відбір лексичного матеріалу для засвоєння здійснюється вчителями
української мови та індивідуальної слухомовної роботи відповідно програм.
2. Вчитель української мови, координатор роботи з розвитку зв'язного
мовлення, створює умови для збагачення, уточнення, активізації лексичного
матеріалу формування правильної граматичної будови мовлення через
систему мовних вправ.
3. Вихователі:
а) закріплюють лексичний матеріал у різних видах діяльності;
б) планують
позакласну
роботу
(екскурсії,
виховні
враховуючи теми що вивчаються.

години),

4. Вчителі індивідуальної слухомовної роботи забезпечують:
а) вироблення слухозорової та слухової основи для сприймання
розпізнавання та розуміння лексичного матеріалу;
б) формування, закріплення умінь та навичок правильної звуковимови
мовного
матеріалу
у
складах,
словосполученнях,
реченнях,
самостійному мовленні.
5. Педагоги школи:
а) планують проведення мовних хвилинок, враховуючи
запропоновані вчителями індивідуальної слухомовної роботи;
б) неухильно дотримуються вимог єдиного мовного режиму.

теми,

1.

Батькам, педагогам, обслуговуючому персоналу:

1.1. Мовлення дорослих повинно відповідати нормам літературної мови,
бути інтоноване, мати нормальний темп і гучність,
1.2. Формувати навички сприймання і відтворення усного мовлення в умовах
спеціально створеного слухомовленнєвого середовища при постійному
використанні якісної звукопідсилюючої апаратури.
1.3. Мотивувати мовленнєве спілкування, пов’язане з побутовими потребами
дітей: підтримувати та заохочувати будь-які спроби спілкування дітей.
1.4. Формувати у дітей потребу у мовленнєвому спілкуванні за допомогою
запитань (хто?, що?, куди?, коли?, чому? та ін.).
1.5. Обличчя дорослого повинне знаходитися на рівні обличчя дитини не
ближче 40-50 см.
1.6. Постійно стимулювати дітей до активного застосування мовлення.
1.7. Весь мовний матеріал, що засвоєний дітьми, повинен відтворюватися
ними тільки в усній формі.
1.8. Батькам та педагогам висувати однакові вимоги до мовлення дітей.
1.9. Батькам закріплювати і розширювати мовленнєві уміння і навички,
сформовані на спеціальних заняттях.
2.

Педагогам:

2.1. Формувати в дітей з вадами слуху слухозорову кінестетичну систему на
основі інтенсивного розвитку порушеної слухової функції.

2.2 Працювати над збагаченням мови новим матеріалом і закріпленням вже
пройденого шляхом безпосереднього включення мовлення в практичну
діяльність учнів.
2.3. Використовувати таблиці з метою закріплення фразеології. Матеріал на
таблицях

(питання,

відповіді,

прохання)

постійно

поновлювати

та

поповнювати.
2.4. Здійснювати наступність у роботі над усним мовленням в різних
організаційних формах навчання.
2.5. Проводити спеціальну роботу, спрямовану на активізацію усної
комунікації учнів під час діалогічного мовлення.
2.6. Працювати одночасно над вимовою і граматичною системою мови.
2.7. Поповнювати

мовлення

дітей

дієсловами,

прикметниками,

займенниками, прислівниками.
2.8. Під час занять поряд з описово-розповідною використовувати, також
розмовну форму мовлення.
2.9. Обмежити

використання

міміко-жестикуляторного

мовлення.

Використовувати його дозволяється лише у виняткових випадках прі
неодмінній

умові:

міміко-жестикуляторне

мовлення

супроводжується

словесною мовою.
2.10. Не супроводжувати усне мовлення дактилюванням. Використання
дактильної форми мови допускається на уроках у тих випадках, коли
спілкування усним мовленням утруднено, а також з учнями, що мають
поганий зір і слабкі навички читання з губ.

Вчитель рідної мови та літератури
Нестерчук Л.А., фізики Кравчук Г.М.,
інформатики
Русецький
В.В.
дотримується думки відомих вчених про
те, що дітей зі зниженим слухом
справедливо називають дітьми зору. Тому,
крім традиційних підходів (використання
предметних та сюжетних малюнків)
вчителі
широко
демонструють
мультимедійні презентації, що сприяє
розвитку діалогічного та монологічного
мовлення школярів, активізації словникового запасу, формуванню правильної
звуковимови, розвитку слухового сприймання. Так, проводячи зорові
фізкультхвилинки, здійснюють підбір матеріалу на черговий звук, Розвитку
слухового сприймання сприяє прослуховування пісень, віршів у відеозаписах.
Складені ними презентації, сприяють полегшенню запам’ятовування нових
слів, урізноманітнюють види перевірки словника, сприяють асоціативному
мисленню. Належну увагу вчителька Нестерчук Л.А. приділяє розвитку
монологічного
мовлення
через
випереджальні завдання.
Вчителі рідної мови та літератури
Воронецька Г.К., Стужук Г.І.,
Яскевич
Л.В.
забезпечують
корекційно-розвивальну спрямованість
уроку. Знаючи вимовні та слухові
можливості школярів, при підготовці
до уроку планують об’єм і якість
мовного матеріалу, який буде даватися на слух, чітко відпрацьовують фрази,
що організовують діяльність учнів на уроці. Співпрацюють з вчителями
індивідуальної слухомовної роботи, використовуючи мовний матеріал та
тексти. Постійно виправляють помилки у вимові звуків, у словесному і
логічному наголосі, у граматичній будові мови.

Вчителі математики Веремійчук Г.С.,
Кравчук Л.І., англійської мови Рухляда
І.М., біології Ковтун І.М. проводять
мовні хвилинки, враховуючи теми,
запропоновані вчителями індивідуальної
слухомовної
роботи,
неухильно
дотримуються вимог єдиного мовного
режиму, організовують такий спосіб пояснення нового матеріалу, який би
зацікавлював, давав змогу залучати всі відчуття учня і, водночас, спонукав до
діяльності,
був
захоплюючим.
Контролюють
користування
учнями
індивідуальними слуховими апаратами,
здійснюють
індивідуальний
та
диференційований підхід у навчанні та
корекційно-розвитковій роботі з дітьми. На
кожному уроці поповнюють словниковий
запас учнів, перевіряють розуміння
значення слів.
Вчителі індивідуальної слухомовної роботи Господарчук В.М.,
Прогонова Л.А., Свінціцька Ю.А. здійснюючи корекційно-розвивальне
навчання, застосовують інноваційні освітні технології, ефективні форми і
методи корекційної роботи дітей зі складними вадами розвитку. Їх заняття
відзначаються нестандартністю, опорою на аналізаторні системи:
мовленнєво-слухову, мовленнєво-рухову, зорову, шкіряну, чим досягає
належних результатів у роботі. Активно використовує на заняттях
комп’ютерні технології навчання звукової вимови і розвитку слухового
сприймання, що забезпечує у слабочуючих учнів формування чіткої
артикуляції, звуковимови та навичок слухового сприймання усного мовлення.
Розвивають у школярів навички соціальної взаємодії, свідомого практичного
застосування комунікативних умінь та використання залишкового слуху.

Народження дитини - завжди радість.
Але коли приходить лихо в дім,
Коли малюк глухий або не бачить
Батьки у розпачі: Хто допоможе їм
Стає тоді в пригоді дефектолог.
Він серцем і душею вчить дітей:
Незрячого відчуть красу природи.
Глухого – спів пташок і голоси людей.
І кволими ногами впевнено ступати
І говорити неслухняним язиком.
Невмілими руками малювати
Боротися з недугами – добром.
Він дарить дітям, матерям надію,
За кроком крок веде їх в майбуття
І разом з ними успіхам радіє,
Вбачає в цьому сенс свого життя.

