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І. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПРОГРАМИ З
ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ
СЛУХОМ
Світлана Литовченко
Проблема соціально-особистісного розвитку дітей з порушеннями слуху
у сурдопедагогічній науці і практиці
Українські та зарубіжні вчені у галузі вікової психології та педагогічної
науки поділяють думку про те, що дошкільний період відіграє визначальну
роль у загальному процесі соціалізації дитини та формуванні особистості в
цілому. Крім того, європейський вектор розвитку освіти, прогресивні зміни у
сучасному українському суспільстві актуалізують проблему виховання
життєво компетентної особистості дитини, здатної до гармонійної адаптації
до нових умов життя, налагодження продуктивних стосунків з оточуючими,
визначення свого місця у соціумі.
Організація, зміст та методи роботи з соціально-особистісного
розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху
Важливим здобутком вітчизняної дошкільної сурдопедагогіки на
сучасному етапі є розробка нового змісту розвитку дітей з порушеннями
слуху.
До останнього часу проблеми соціального та особистісного виховання
дитини з порушенням слуху у сурдопедагогіці не були об’єктом спеціального
вивчення,

не

розроблялось

програмно-методичне

забезпечення

цього

процесу. На перший план висувалась проблема навчання дошкільників з
порушенням слуху мови та мовленню, основам математиці, знанням про
природу тощо. Досягнення у соціальній адаптації розглядалися зазвичай у
якості

другорядного,

побічного

результату

навчання

та

виховання

дошкільників та школярів цієї категорії. Проте результати подібної роботи,
як доводить практика, не задовольняють педагогів та батьків.
Роль сім’ї у соціально-особистісному розвитку дошкільників з
порушеннями слуху

Для успішної реалізації програми розвитку надзвичайно важлива
ефективна співпраця педагогів та родин дітей з порушеннями слуху.
Нині один із напрямів модернізації національної дошкільної освіти –
орієнтація педагогів на надання допомоги сім’ї, широке залучення батьків до
співробітництва та підвищення відповідальності батьків за виховання та
навчання своїх дітей.
Сучасна освітня філософія, зорієнтована на особистість дитини,
ґрунтується на положенні, що батьки – її перші й головні вчителі. Дедалі
більше педагогів з повагою ставляться до навчального процесу, який
відбувається вдома, і будують свою роботу, враховуючи інтереси дітей та
їхніх родин. У процесі навчання вихованців з особливими потребами,
порушеннями слуху зокрема, важливо враховувати інтереси, пріоритети й
турботи сім’ї дитини, працювати з батьками «в одній команді».
Література
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ІІ. РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ОСВІТИ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ
СЛУХУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
Оксана Таранченко
Сучасні трансформаційні процеси у вітчизняній освітній галузі
зумовлені кардинальними суспільно-політичними, соціально-економічними,
соціально-педагогічними та культурологічними змінами. Впродовж останніх
десятиліть видозмінилися зміст, мета і стратегічні напрями усіх ланок освіти,
аби демократизувати й гуманізувати її відповідно до світових стандартів.
Модернізація

освіти

визнана

пріоритетом

у

суспільстві

(Державна

національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття»), Закони України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національна доктрина
розвитку освіти тощо) [1-5, 12-15]. Наразі визначено й пріоритетні напрями
державної політики щодо розвитку національної освіти: особистісна
орієнтація; створення для всіх громадян рівних можливостей у здобутті
якісної освіти; постійне підвищення її якості, оновлення її змісту та форм
організації навчально-виховного процесу; розвиток безперервної освіти та
навчання

упродовж

життя;

забезпечення

освітніх

потреб

осіб

з

особливостями психофізичного розвитку тощо. Створено нову законодавчонормативну базу, яка визначає стратегічні завдання та регулятивні механізми
освіти у всіх її ланках – від дошкілля до вищої школи [14].
Система освіти осіб з порушеннями в розвитку є інститутом держави,
що повною мірою відображає її ціннісні орієнтації. Ідея загальної рівності,
«стирання» відмінностей між людьми (національних, релігійних тощо), що
закладалася ще за радянських часів, знайшла певне відображення і в системі
спеціальної освіти у намірах «нормалізувати аномальних» дітей до рівня тих,
що розвиваються нормально.
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РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ
Володимир Шевченко
Особливості фізичного розвитку дошкільників зі зниженим
слухом
Актуальність оптимізації здоров’я і фізичного розвитку дітей в умовах
спеціальних дошкільних освітніх установ в сучасних соціально-економічних
умовах розвитку суспільства стоїть особливо гостро.
Під фізичним розвитком дітей розуміють безперервний біологічний
процес. На кожному віковому етапі він характеризується визначеним
комплексом пов’язаних між собою та зовнішнім середовищем (при керівній
ролі центральної нервової системи) морфологічних і функціональних
властивостей організму та активізує запас фізичних сил.
Завдання та засоби фізичного виховання дошкільників зі зниженим
слухом
Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху спрямоване на охорону
та зміцнення їх здоров’я, гармонійний фізичний розвиток, загартування,
розвиток

рухової активності, формування основних рухів та рухових

якостей, корекцію і профілактику порушень фізичного розвитку. Саме в
перші шість-сім років життя у дитини формуються основи здоров’я, рухові
навички, розвиваються фізичні якості (спритність, швидкість, координація
рухів, орієнтування в просторі, сила та ін.).
У процесі роботи з фізичного виховання реалізуються як загальні,
спільні з масовими дошкільними закладами завдання, так і специфічні, які
обумовлені наявністю своєрідності у фізичному та моторному розвитку дітей
з порушеннями слуху.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі зниженим
слухом
У дошкільних навчальних закладах одним із пріоритетних напрямів
освітнього процесу є фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на
охорону та зміцнення здоров’я, підвищення спритності й захисних сил
дитячого організму, поліпшення працездатності, своєчасне формування у
малюків життєво важливих рухових вмінь та навичок, розвиток фізичних
якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовки й фізичної
культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності,
потреби в них вироблення звички до здорового способу життя.
Проте, організація роботи з фізичного виховання в дошкільних
навчальних закладах потребує вдосконалення. Про це свідчить наявність
значної кількості дітей з дисгармонійним фізичними розвитком, а також із
недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Фіксується
досить високий відсоток дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції та
мають хронічні недуги.
Рекомендації щодо фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному
навчальному закладі
Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху – один з важливих
напрямів корекційно-педагогічної роботи – знаходяться в тісному зв’язку з
усіма іншими сторонами виховання та навчання. Правильно організоване
фізичне виховання створює основу для зміцнення здоров’я дітей, розвиває їх
активність, підвищує працездатність, стає базою для успішного проведення
виховної та корекційно-освітньої роботи.
Заняття з фізичної культури
Організм дошкільників потребує активної рухової діяльності. Заняття є
основною формою організованого систематичного навчання дошкільників
фізичних вправ. Вони відчутно впливають на дитину, розвиваючи її рухові

уявлення, увагу, мислення, волю, емоції, спричиняючи позитивні зміни у
роботі серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, викликаючи
почуття бадьорості, радості. Фізичні вправи як специфічний засіб фізичного
виховання справляють ефект лише за комплексного використання з
оздоровчими силами природи та гігієнічними факторами.
Формування правильної постави та профілактика плоскоступості
Формування правильної постави – важливий аспект зміцнення здоров’я
та гармонійного розвитку дитини.
Постава – звичне, невимушене положення тіла людини під час стояння,
сидіння і під час руху. При нормальній поставі тіла м’язи, які утримують
хребет у правильному положенні, помірно напружені, голова й тулуб
тримаються рівно, плечі на одному рівні й трохи відхилені назад, спина
пряма, живіт підтягнутий, ноги в колінних суглобах прямі.
Режим дня дитини
Режим дня – це правильний розподіл у часі головних процесів
життєдіяльності дитини.
Потреби дитини у сні, харчуванні, чистоті, зміні видів діяльності,
прогулянках на повітрі зумовлюють відповідний режим дня, що має важливе
значення для збереження і зміцнення її здоров’я, повноцінного розвитку.
Медико-педагогічний контроль
Медико-педагогічний контроль за фізичним виховання забезпечує
комплексне отримання відомостей про стан цієї роботи в дошкільному
навчальному закладі спільними зусиллями медичних працівників та
педагогів.
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Назаровой,

ІV. НАВЧАННЯ СЛОВЕСНОГО МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З
ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ
Валентина Жук
Педагогічні технології навчання словесного мовлення дітей з
порушеннями слуху
Проблема навчання мовлення дітей з порушеннями слуху є ровесницею
сурдопедагогіки як науки. Вона справедливо вважається наріжним каменем
навчання дітей з порушеннями слуху. Навколо питань, пов’язаних з нею,
вже

більше

чотирьох

століть

точаться

жваві

дискусії

у

всьому

„сурдопедагогічному світі. Це проблема, якій присвячено найбільше
наукових розробок у сурдопедагогіці, якій приділяється багато уваги і
відводиться багато часу у практиці навчання дітей з порушеннями слуху. Але
й донині вона не може вважатися повністю розв’язаною.
Обстеження мовлення дітей старшого дошкільного віку з порушеннями
слуху (глухих і зі зниженим слухом) засвідчило низку специфічних
особливостей, притаманних таким дітям. Серед них: неточність сформованих
словесних

значень,

їх

недостатня

диференційованість,

характерне

розширення або звуження значень, їх змішування. Спостерігається також
кількісна недостатність словникового складу. Відмічається погане розуміння
мовлення, як на рівні окремих слів, так і словосполучень, речень, текстів.
Неповноцінне слухове сприймання не дозволяє проконтролювати власну
вимову та усвідомити звуко-буквенний склад слів у мовленнні інших. Це
зумовлює специфічність фонематичних уявлень у свідомості дитини.
Зміст педагогічного впливу на мовленнєвий розвиток
дошкільників з порушеннями слуху та особливості його реалізації
Мовленнєвий розвиток дітей з порушеннями слуху (обох категорій:
глухих дітей та дітей зі зниженим слухом) є одним з найважливіших
передумов та показників комунікативної та соціальної компетентності, що

значною

мірою

визначають

можливість

особистісної

реалізації

та

різнобічного розвитку. Мовна та мовленнєва компетентності мають на меті
вирішення як суто пізнавальних (знання мови як універсального засобу
передачі інформації та вміння використовувати цей комунікативний засіб з
метою отримання знань), так і соціальних (налагодження розгалужених
соціальних контактів) та морально-етичних (уміння налагоджувати взаємини
та спільну діяльність, гармонізувати стосунки, висловлювати свою позицію)
завдань.
Пропедевтика навчання словесного мовлення дітей з порушеннями
слуху
Сучасними загальними орієнтирами оптимізації умов для якісного
опанування словесним мовленням дітьми з порушеннями слуху визнано:
- ранню діагностику порушень слуху (у перші тижні життя дитини);
- раннє якісне слухопротезування (у перші роки життя);
- організацію навчання мовлення, починаючи з перших місяців життя
дитини вдома під керівництвом фахівців, у закладах, що здійснюють
супровід дитини та її родини;
- залучення батьків до цілеспрямованого розвитку малюка;
- забезпечення якнайширшої практики у використанні словесного
мовлення в умовах безпосереднього спілкування;
- варіативність та індивідуальний добір форм та методів навчання
словесного мовлення.
Література
1. Виховання дитини з порушеннями слуху в умовах сім’ї / за ред. Т.В.
Сак. – К.: Наук. світ, 2009. – 216 с.
2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение
дошкольников с нарушениями слуха: Учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений. - М.: Владос, 2001. – 304 с.

3. Жук В.В. Актуальні проблеми сучасної дошкільної сурдопедагогіки //
Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання.
Збірник наукових праць.: Вип. 1. – К., 2010. – с.55-65.
4. Жук В.В. Науково-методичні засади організації та змісту навчання
словесного мовлення дошкільників з порушеннями слуху // Дитина із
сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання. Збірник
наукових праць / за ред. Литовченко С.В., Гудим І.М. – К.: О.Т.
Ростунов, 2011. – Вип. 2. – с.51-58.
5. Жук В.В. Науково-методичні засади оновлення змісту дошкільної
освіти дітей з порушеннями слуху // Освітній простір. Глобальні,
регіональні та інформаційні аспекти. Науково-методичний журнал.
Випуск 6. Чернівці: Черемош. - 2011. - с. 152-157.
6. Жук

В.В. Технології навчання

словесного мовлення

дітей

з

порушеннями слуху // ж. Дефектологія /Особлива дитина: навчання та
виховання №1 (59). 2011. – с. 25- 28.
7. Литвинова В.В. Сучасні тенденції раннього та дошкільного розвитку
дітей з порушеннями слуху // Освітній простір. Глобальні, регіональні
та інформаційні аспекти. Науково-методичний журнал. Випуск 6.
Чернівці: Черемош. - 2011. - с. 157-161.
8. Назарина В.В. Як допомогти розвиватися дитині, яка не чує // Діти з
особливими потребами: поради батькам / За ред. В.І Бондаря, В.В.
Засенка. - К.: Наук. світ, -2004, -с. 140-151.
9. Назарина В.В. Підготовка дітей з порушеннями слуху до навчання у
школі // Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах
сім’ї: поради батькам / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка . – К.:
Науковий світ. -2005. –с.135-149.
10. Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями
слуху дошкільного віку: науково-методичний посібник / За ред.
Литовченко С.В. – К.: Педагогічна думка, 2011. – 128 с.

11. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами. Книга
3. Дитина із порушенням слуху. (Борщевська Л.В., Жук В.В.,
Литовченко С.В.) – Київ, -2010. - 47 с.
12. Таранченко О.М. Варіативність дошкільної підготовки дітей з
порушеннями слуху – один з чинників вибору освітнього маршруту //
Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти.
Науково-методичний журнал. Випуск 6. Чернівці: Черемош. - 2011. –
с. 171-175.

V. ПІЗНАВАЛЬНІ ТА ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНІ ФОРМИ
АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ
СЛУХУ
Віра Литвинова
На сучасному етапі модернізації та значного оновлення, як і вся система
освіти в Україні, потребує дошкільне виховання в спеціальних дошкільних
закладах для дітей з порушеннями слуху. Саме зараз створюється нова
національна система освіти, яка буде відповідати перспективам розвитку
держави у творенні якісної освіти.
Сучасна спеціальна педагогіка окреслила напрями освітніх змін
теоретичних площин у відповідності до навчальних програм та їх практичне
запровадження через особистісно орієнтовані моделі навчання. Зміни в
процесах пізнавально-математичної освіти відбуваються у зв’язку з її
реформуванням та модернізацією і пов’язані з формуванням пізнавальноматематичного

стилю

мислення

дітей

з

порушеннями

слуху,

фундаментальністю підходів до їхньої пізнавально-математичної підготовки,
можливістю застосування пізнавально-математичних знань під час нових
завдань з практичним змістом життєвих відношень у навколишньому
середовищі.
Одним з головних соціальних замовлень на сучасному етапі розвитку
пізнавально-математичної

підготовки

дітей

з

порушеннями

слуху

в

дошкільній ланці навчально-виховного процесу, що визначено в програмі
«Стежки у світ», є розвиток пізнавальної діяльності дитини та розвиток
математичного мислення. Вони характеризуються ступенем розвитку саме
тих розумових операцій (аналіз, синтез, узагальнення і т. ін.) за допомогою
яких дитина набуває знання, що пов’язані з навколишнім світом, вчиться
міжособистісним відношенням з однолітками та усвідомлює своє місце в

оточуючому середовищі. Розумові операції у дітей з порушеннями слуху, так
само як і у чуючи дітей, починають здійснюватися ще до того як вони
оволодівають мовою.
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VІ. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ З
ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ
Ніна Максименко
В умовах розбудови національної системи освіти важливого значення
набуває діяльність загальноосвітніх і спеціальних дошкільних навчальних
закладів, які забезпечують доступність дошкільної освіти, трудового
навчання і виховання. В організації цього процесу є низка проблем, що
потребують вирішення, зокрема, формування знань, умінь

і навичок,

розвиток мовлення дітей з порушеннями слуху.
Актуальність досліджуваних питань полягає у виробленні сталих
навичок трудової діяльності, застосування їх у трудовій і практичній
діяльності.
Трудове навчання дошкільників з порушеннями слуху є складовою
єдиної системи навчання, виховання і розвитку таких дітей, фундаментом
підготовки дітей до життя. Ефективне трудове виховання у дошкільному
закладі, безпосередня і систематична участь дітей в посильній праці
виробляють усвідомлене ставлення до навчання, формують особистість.
Дошкільна сурдопедагогіка опирається на теоретичні положення
психологів Л. С. Виготського, І. М. Соловйова, Т. В. Розанової та інших
вчених про те, що ті чи інші порушення викликають відхилення у їх
фізичному і психічному розвитку. Так, порушення слуху негативно
позначаються на розвитку мови, на формуванні засобу спілкування,
розвитку мислення і всієї пізнавальної діяльності дитини.
Види трудової діяльності дошкільників
В залежності від віку в дитячому садку є наступні види праці.
1. Самообслуговування.

2. Господарсько-побутова праця.
3. Труд дітей у природі (в живому куточку, квітнику, в саду, на ділянці, в
полі).
4. Ручна праця.
Самообслуговування
Самообслуговування привчає дітей до самостійності, озброює певними
навичками, збільшує кількість набутих умінь, робить його одним із
найважливіших видів праці молодших дошкільників. Це, зокрема, умивання,
одягання, тримання одягу у чистоті, виконання санітарно-гігієнічних норм,
прибирання після себе. Завдання вихователя прищепити елементарні навички
самообслуговування уранці, вдень, увечері, виконувати всі дії у певній
послідовності, берегти й акуратно складати одяг тощо.
Господарсько-побутова праця
Ознайомлення з господарсько-побутовою працею починається з першого
року навчання у садку через спостереження за діями, трудовою діяльністю
дорослих (батьків, вихователів, няні, повара, лікаря, двірника та інших). Діти
поступово

навчаються

маніпулювати

окремими

предметами

побуту,

виконувати певні дії, рухи: покласти на стіл ложку, взяти іграшку з певного
місця, прибрати після себе серветки тощо. Саме з виконання окремих
доручень, трудових завдань у дітей появляється можливість діяти.
Трудова діяльність у природі
Праця

дітей в природі створює умови для удосконалення фізичного

розвитку, рухливості, стимуляції дії різних органів, зміцнює нервову
систему. В процесі труда, як ні в якому іншому, поєднуються розумові,
вольові й фізичні зусилля, а також відбувається сенсорний розвиток дітей.
Цей вид діяльності має винятково важливе значення для розвиту дитини

дошкільного віку, бо це єдина праця, в результаті якої діти виробляють
матеріальні цінності (вирощують квіти, овочі тощо).
Ручна праця
Одним із основних завдань спеціального дошкільного закладу є
підготовка до навчання у школі, до трудової діяльності. Останньому активно
сприяють заняття з ручної праці, повага до людей праці. Кожне заняття
необхідно проводити на високому науковому і методичному рівні, для чого
треба створити відповідні умови й добре організувати працю дошкільників.
Особливістю цих занять є те, що вони мають важливе значення для розвитку
розумових здібностей, технічних і практичних навичок дітей, їх естетичного
смаку тощо.
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VІІ. РОЗВИТОК СЛУХОВОГО СПРИЙМАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ
ВИМОВИ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ
ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ
Оксана Федоренко
У вітчизняній сурдопедагогіці використовуються традиційні підходи до
розвитку слухового сприймання та формування вимови у дітей глухих та зі
зниженим слухом.
Довгий час фундаментальним методом навчання дітей з порушеннями
слуху усному мовленню була система Ф.Рау. Система ґрунтується на
глобальному підході формування усного мовлення методом цілих слів із
широким використанням письма, карток із надрукованими словами і
реченнями, буквами чи дактилем. Навчання вимові здійснюється за
аналітико-синтетичним

концентричним

полісенсорним

методом.

Концентричність методу полягає в опануванні на початковому етапі
фонемами першого концентру, що дає можливість промовляти різні слова
незалежно від їх звукового складу [8, 32-51].
Програма навчання вимові за означеним підходом передбачає роботу
над диханням під час мовлення; постановку тембру голосу; відтворення
звуків; формування правильної вимови слова; вміння відтворювати фрази у
правильному темпі, з логічним наголосом.
Значний вплив на розвиток слухового сприймання та формування
вимови дітей глухих та зі зниженим слухом має оптимізація засвоєння
такими дітьми усного мовлення в діяльності; навчання в умовах інтенсивного
розвитку залишкового слуху; формування вимови із використанням
технічних засобів тощо. Ці перспективні напрями - нові можливості для
вітчизняної педагогічної практики, які відповідають сучасним вимогам до
навчання й розвитку дітей з порушеннями слуху.
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