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„Те,  що  сліпа  або  глуха  дитина  з точки  

зору    педагогікии    принципово    може    бути  

прирівняна      до     нормальної   –   це     істина,  

але вона досягає того ж чого досягає нормальна 

дитина     іншим     способом,    іншим    шляхом,  

іншими     засобами.      І     педагогу,    особливо  

важливо   знати   саме    цей   своєрідний   шлях,  

за  яким потрібно повести дитину”. 

Л. С. Виготський 

 
ВСТУП 

  Якісна підготовка сліпих дітей до самостійного життя можлива лише на 

основі здійснення цілеспрямованої корекційної роботи, яка активізує і формує 

компенсаторні можливості людини з глибокими порушеннями зорової функції. 

  Гуманне суспільство має особливу увагу приділяти проблемам інвалідів, 

зокрема незрячих, зробити все для їх успішної соціально-трудової і 

психологічної реабілітації, адаптації до умов самостійного життя, інтеграції в 

суспільстві. Першочергова роль у вирішенні цих завдань належить системі 

спеціального навчання і виховання сліпих дітей і молоді. 

Формування готовності незрячих школярів до успішної інтергації в 

суспільство принципово пов'язане з спеціальною освітою. 

Основною теоретичною концепцією корекційно-виховної роботи в школі 

для сліпих та слабозорих дітей являється вивчення та розуміння сліпої дитини з 

її важкою психологічною системою, яка формується в даному віковому періоді 

(шкільний вік) та відображає індивідуальну структуру дефекта; система 

компенсації, яка створилася на фоні вікових психологічних особливостей 

дитини. 

Загальні закони сліпих та зрячих дітей визначали й загальні принципи іх 

навчання. В зв’язку з цим основні дидактичні принципи навчання зрячих дітей 

дійсні й для сліпих та слабозорих дітей. Однак, вони зазнають змін, 

заломлюються через призму специфічних особливостей психічного та фізичного 

розвитку дітей з вадами зору, створюючи свою систему принципів, до яких 

належать дидактичні та специфічні принципи. 
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Адже, сама специфічність шкільного навчання базується на реалізації 

основних принципів загального та спеціального навчання в процесі корекційно-

виховної роботи з дітьми. Корекційна робота в школі для сліпих та слабозорих 

дітей визначається і детермінується цілим рядом факторів як соціального, 

філософського, так і психолого-педагогічного напрямку. Основні принципи 

корекційної роботи базуються на: розумінні взаємовідносин загального і 

особливого в розвитку сліпої дитини:  співвідношенні біологічного та 

соціального навчання і розвитку, зв’язку первинного і вторинного дефектів, часу 

їх утворення, умов виховання  та  ін.  Багатофакторність  детермінації  

корекційно-виховного процесу визначає складну систему корекційної роботи, 

багатогранність її структури на різних етапах навчання сліпих та слабозорих 

дітей. 
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РОЗДІЛ І. Корекційна спрямованість навчання дітей з вадами зору 

І. І. Основні аспекти  корекційної спрямованості навчання аномальних 

дітей 

 В основі принципу корекційної спрямованості процесу навчання 

аномальних дітей взагалі та сліпих та слабозорих в тому числі, лежить учіння 

про первинні та вторинні дефекти.  

Ступінь і характер вторинних відхилень і загальну картину аномального 

розвитку виявляє час виникнення первинного дефекту, його глибина і якість 

соціальної умови розвитку та навчання дитини (Р. М. Боскіс, 1965; Т. А. 

Власова, 1972).  

Наявність первинного дефекту ще не визначає важність аномального 

розвитку і не являється фатальним. „Вплив дефекта на розвиток дитини 

вимірюється тим, наскільки вдається сучасними засобами як найбільш 

повноцінно забезпечити можливе для дитини спілкування з навколишнім 

середовищем, тому, що у «початка» аномального розвитку лежить той чи інший 

вид порушення пізнання навколишньої дійсності і соціального спілкування, 

тобто порушуються ті умови, які являються вирішальними для розвитку як 

нормальної так і аномальної дитини‖. 

Для подолання аномального розвитку дитини необхідно забезпечити 

відповідні соціальні і насамперед педагогічні умови розвитку. Надзвичайно 

важливим в зв’язку з цим являється положення про ведучу роль навчання в 

розвитку особистості дитини. 

Положення про ведучу роль навчання в розвитку набуває особливого 

значення для теорії і практики навчання аномальних дітей, так, як формування в 

дітей всіх сторін психіки можливе тільки у визначеній системі навчання і 

научіння, тоді, як нормальна дитина багато черпає для свого психічного 

розвитку із живого соціального спілкування з оточуючими, чого аномальна 

дитина в тій чи іншій мірі зробити не може‖.   

Тісний зв’язок навчання і розвитку, ведуче значення навчання в розвитку 

аномальної дитини обумовлюють необхідність корекційної спрямованості 
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процесу навчання та виховання в спеціальній школі-інтернаті. Інакше стає 

неможливим подолання, попередження або вирівнювання аномального 

розвитку. 

Корекція в процесі навчання спрямована на вторинне відхилення в 

розвитку дитини, хоча корегуватись може і повинен також первинний дефект.
 
 

Причому, чим ближче до першопричини вторинний симптом, тим важче 

він корегується (Р. М. Босніс, 1965; Т. А. Власова, 1972; А. П. Гозова, 1983; Н. Г. 

Морозова, 1965 та ін.) 

В процесі корекційного навчання аномальних дітей педагог опирається 

на механізм компенсації. При цьому, якщо компенсація розглядається, як 

функціональна перебудова вищої нервової діяльності, як процес заміщення 

порушених або втрачених функцій, то корекція визначається як спосіб 

компенсації, як сукупність педагогічних та лікувальних мір, спрямованих на 

виправлення вад в розвитку дитини (Т. А. Власова, М. С. Певзнер). 

Таким чином корекційна спрямованість процесу навчання аномальної 

дитини обумовлена наявністю у неї поряд з первинним, вторинних відхилень в 

розвитку, які потребують виправлення. Обумовленість корекційної 

спрямованості визначається ведучою роллю навчання в розвитку взагалі, а у 

аномальних дітей особливо. Корекція дефектів здійснюється за рахунок 

використання компенсаторних можливостей і чим краще будуть 

використовуватись ці можливості, тим ефективніше протікає процес розвитку і 

нівелювання наявних відхилень. 

Вивчення  сліпих та слабозорих, пошук і знаходження методів успішного 

їх навчання висуває перед тифлопедагогами та тифлопсихологами задачу 

виділення способів навчання, які забезпечують цю успішність, створення 

педагогічної системи корекції сліпоти. 

Компенсаторні пристосування лежать в основі здійснення корекції 

відхилень, які виникають в розвитку дитини внаслідок порушення зору. Слово 

“корекція” походить від латинського “correctio”, що означає покращення, 

виправлення. В дефектологічному плані корекція це: 
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- сукупність педагогічних та лікувальних засобів, спрямованих на 

поліпшення цілісного процесу розвитку дитини та виправлення цього процесу;  

- виправлення окремих відхилень у розвитку дітей.  

Перше із зазначених тлумачень корекції є широко дефектологічним, 

друге - пов’язане із використанням терміну корекція у вузькому значенні 

(―корекція зору‖   - застосування   оптичних   засобів   для  покращання  зорової  

функції; ―корекція зорового сприймання‖ - застосування педагогічних заходів 

для покращення сприймання візуальної інформації та ін.).  

Стосовно здійснення позитивних впливів на розвиток особистості 

дитини, яка має  психофізичні  порушення  сучасна  дефектологія  використовує  

поняття 

―корекційно-виховна робота‖. Цей процес здійснюється у двох взаємопов’язаних 

напрямках: а) виправлення недоліків у тій чи іншій сфері розвитку дитини; б) 

сприяння подальшому розвиткові особистості. 

Здійснення корекції є специфічним і дуже важливим завданням 

спеціальних навчальних закладів, оскільки від якості корекційно-виховної 

роботи залежить успішність розвитку компенсаторних процесів. Корекційна 

робота пов’язана з навчанням і вихованням дітей і пронизує всю систему 

діяльності спеціальних закладів. Корекційна робота найбільш ефективна, якщо 

вона побудована на, зрозумілому, доступному (але не занадто полегшеному) 

змістовному матеріалі, коли діти усвідомлюють важливість його засвоєння. 

Тому найдоцільніше здійснювати корекцію розвитку в процесі формування у 

дітей з порушеннями зору загальноосвітніх та трудових умінь та навичок, 

передбачених навчальними програмами, а також під час цікавих змістовних 

виховних заходів, що відповідають віковим особливостям дітей. Але в 

спеціальних закладах для дітей з порушеннями зору передбачено також 

додаткові індивідуально-групові заняття лікувально-корекційного характеру 

(заняття з розвитку та збереження залишкового зору, заняття з лікувальної 

фізкультури, логопедичні тощо). 
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Корекція передбачає комплексний вплив на різні сторони розвитку 

аномальної дитини, оскільки наявність зорового дефекту не означає 

ізольованого випадіння однієї функції, а створює цілісну картину атипового 

розвитку, що більш-менш виражено охоплює різні сфери особистості.  

Засоби корекції ґрунтуються на максимальному використанні збережених 

можливостей дитини, що поступово дає змогу активізувати порушені чи 

недорозвинені функції. Головний акцент в корекції робиться на формуванні у 

дітей вищих психічних процесів (аналізуючого цілеспрямованого сприймання, 

логічного мислення, усвідомлених інтересів, відтворюючої та творчої уяви, 

довільного запам’ятовування, адекватного мовленнєвого відображення дійсності 

тощо), оскільки вони відіграють провідну роль у загальному психічному 

розвитку людини. 

Найважливішим   у  корекційній   роботі   є   забезпечення   

усвідомленого, активного, зацікавленого та самостійного (що не виключає, 

звичайно, необхідної педагогічної допомоги) виконання дітьми 

різноманітних ігрових, навчальних та трудових завдань в умовах 

спеціальної організації їх предметно-практичної, мисленнєвої та 

мовленнєвої діяльності з урахуванням типологічних особливостей 

розвитку різних категорій аномальних дітей, в тому числі сліпих та 

слабозорих, їх вікових особливостей, індивідуальної специфіки розвитку 

кожної дитини.                                                                                                       

Розвиток теорії корекції у вітчизняній дефектології методологічно 

базується: 

— на розумінні розвитку особистості як системного процесу якісних 

змін; 

— визнанні провідної ролі факторів середовища (головним чином, 

педагогічних) у такому розвиткові, але з урахуванням біологічно зумовленої 

його специфіки; 

— положеннях про активність суб’єкту у відображенні дійсності, що 

детерміновано як біологічно, так і соціально; 
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— положеннях про формування внутрішньої психічної діяльності на 

основі зовнішньої предметно-практичної, здійснюваної у прямій або 

опосередкованій (через знакову форму) взаємодії з іншими людьми; 

— вчення про пластичність вищої нервової діяльності, її значні 

компенсаторні можливості. 

Таким чином, корекція спрямована на вторинні ознаки, на створення 

таких умов, в яких вони можуть бути виправленими або таких, в яких вони б не 

виникали (тобто їх профілактику), на формування позитивних якостей 

особистості, які компенсують в тій чи іншій мірі недостатність, викликану 

сенсорним порушенням. 

В тифлопедагогіці корекційно-виховна робота передбачає здійснення 

позитивних впливів на весь процес протікання розвитку сліпої чи слабозорої 

дитини. Так, одні якості, які вже сформувались невірно, з недоліками, треба 

виправляти, а інші якості які ще не сформовані, вимагають цілеспрямованого 

виховного впливу на хід їх розвитку. 

Корекції в процесі розвитку сліпої чи слабозорої дитини підлягають: 

— пізнавальна сфера (відчуття та сприймання, пам’ять, мислення, мова, 

уявлення, уява, специфіка розвитку яких опосередкована якістю зорового 

сприймання); 

— якості особистості, а саме стійка сукупність її властивостей та рис; 

— фізичний розвиток .(за даними Єрмакова В.П., у слабозорих хлопчиків 

в 59,2% випадків зустрічаються порушення постави; у дівчаток в 58%, в той час 

коли у дітей, які бачать нормально, відповідно 20% і 14%; значно частіше у 

перших зустрічається нежить). 

Корекційна робота пронизує всю систему діяльності спеціальних закладів 

для дітей з глибокими порушеннями зору. 
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І. ІІ. Аналіз принципу корекційної спрямованості навчання в школах для 

дітей з вадами зору 

В тифлопедагогіці принцип корекційної спрямованості найбільш глибоко 

проаналізував І. С. Маргуліс (1975, 1982, 1984). 

І. С. Маргуліс обґрунтував основні положення, що визначають сутність 

загально дефектологічного принципу корекційної спрямованості навчання в 

спеціальних школах, показав, що: 

- компенсація і корекція відхилень в розвитку аномальних дітей 

здійснюється в спеціально організованих умовах педагогічного процесу; 

- компенсаторно - корекційна спрямованість навчання аномальних дітей 

являється сутністю всієї навчально-виховної роботи в спеціальній школі і 

реалізується в процесі засвоєння учнями знань, умінь і навиків; 

- чим раніше включення аномальних дітей в систему спеціально 

організованих педагогічних впливів являється важливішою умовою ефективного 

розвитку в них компенсаторних процесів і корекції дефектів; 

- компенсаторно - корекційна робота в процесі навчання в спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернаті для сліпих та слабозорих дітей здійснюється з 

використанням збереження органів чуття і потенційних пізнавальних 

можливостей аномальних дітей; 

- оптимальний компенсаторно - корекційний ефект навчання в 

спеціальній школі досягається в процесі предметно - практичної діяльності 

учнів;  

- необхідною умовою активізації аномальних дітей являється 

застосування діючих зовнішніх регуляторів поведінки, що забезпечують 

стимуляцію навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

Конкретизуючи загально дефектологічний принцип корекційної 

спрямованості навчання І. С. Моргуліс  формулює слідуючі принципи навчання 

в школах для сліпих: 

1. Принцип підсилення педагогічного керівництва навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; 
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2. Принцип формування сенсорного досвіду; 

3. Принцип розвитку дотикової діяльності; 

4. Принцип інтелектуалізації навчально-пізнавальної діяльності; 

5. Принцип формування співвідносної діяльності.  

Реалізація сформованих принципів виникає на двох взаємопов’язаних 

рівнях:  елементарно-функціональному і систематично-інтегрованому.  Якщо  на 

першому рівні забезпечується формування сенсорного досвіду на основі 

оволодіння способами і прийомами перцептивної діяльності, то на другому – 

формування способів і прийомів розумової діяльності на базі отриманого 

чуттєвого досвіду і засвоєння знань. 

В дослідженнях І. С. Моргуліса виділяються основні напрямки роботи 

вчителя при проведенні корекційної роботи з сліпими учнями, основані як на 

виділенні специфічних труднощів дітей (малий сенсорний досвід, невміння 

організовувати свою діяльність, відсутність навиків дотикового сприймання), 

так і їх потенційно високі можливості розвитку інтелектуальної сфери та 

використання її як засіб компенсації дефектів, викликаних сліпотою. 

Оскільки розвиток дотикової діяльності являється випадком формування 

сенсорного досвіду, а  формування співвідносної діяльності – інтелектуалізацією 

навчально-пізнавальної діяльності, то немає необхідності виділяти п’ять 

принципів. Можна обмежитись трьома з розкриттям і акцентом на дотикову 

діяльність в другому пункті і на співвідносну – в четвертому. Тим більше, що 

ймовірніше за все, зараз необхідно ставити питання про розвиток бісенсорного 

сприймання навчального матеріалу, оскільки значна кількість сліпих учнів має 

залишковий зір. 

З іншої точки зору таке абсолютизування і виділення двох рівнів 

принципово неправильно, оскільки ніколи і не в одному із видів діяльності, в 

яку включається сліпа дитина ( особливо діти початкової школи), не існує чисто 

сенсорного і чисто інтелектуального, інтегрального рівня діяльності. Складність 

психологічної системи, кожного рівня розвитку психічної діяльності сліпого в 

тому і полягає, що в його сенсорну діяльність досить рано «втілюються» вищі 
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пізнавальні процеси, змінюючи всю діяльність. Це дуже проявилося при 

проведенні сліпими дошкільниками серіації і класифікації сенсорних еталонів 

(Л. С. Солнцева, 1980). 

Таким чином І. С. Моргуліс подав одну із моделей корекційної роботи в 

школі для сліпих та слабозорих дітей. Специфічність навчання сліпих, їх 

корекційний характер виступає в його роботі, як спосіб оволодіння загальним з 

масовою школою змістом навчання. 

В. А. Феоктістова подає співвідношення загального і специфічного при 

проведенні корекційно-виховної роботи як відношення цілого і частини. Обидві  

ці теорії виділяють дуже важливі сторони корекційної роботи в школі для 

сліпих. Однак, і в першому, і в другому випадках не враховується специфічність 

змісту навчання сліпих дітей загальноосвітнім предметам, а також  необхідність 

введення спеціальних курсів і дисциплін (соціально-побутова орієнтація, 

ритміка, ЛФК і т. д.) із своїм специфічним змістом, не маючи аналогів в масових 

загальноосвітніх школах. 
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РОЗДІЛ ІІ.  Диференційоване навчання в школах для дітей з вадами зору 

ІІ. І. Основні напрямки диференційованого навчання в школах для дітей з 

вадами зору 

Другим важливим принципом навчання аномальних дітей являється 

принцип диференційованого навчання. Значення його для дефектології, а також 

відмінність від загального, специфічний зміст став підставою для виділення Т. 

А. Власовою цього принципу в спеціальний принцип навчання і виховання 

аномальних дітей. 

Як вказує Т. А. Власова – „одним із головних напрямів у дефектології, а 

за своїм значенням, напевно, самим головним являється наукове обґрунтування 

процесу диференціації навчання і виховання кожної категорії аномальних дітей 

в спеціальних школах та дошкільних закладах ‖.  

Актуальність втілення диференційованого підходу в процесі навчання і 

виховання аномальних дітей має непрохідне значення, що обумовлене важкою 

структурою дефектів, характером і ступеню первинного порушення, великою 

різноманітністю і ступеню вторинних порушень, різноманітним рівнем 

потенційних можливостей аномальних дітей. 

Т. А. Власова виділяє два аспекти у вирішенні проблеми диференціації:  

- Перший будується на глобальному уявленні про дефект, в залежності 

від якого дитина навчається в тій чи іншій спеціальній школі. 

- Другий аспект – в необхідності диференціації, навчання в середній 

школі.  

Основний шлях реалізації цього напрямку заклечається в знаходженні    

„... того загального, що складає якісну своєрідність і дозволяє поєднати 

визначену категорію аномальних дітей для фронтальної роботи в класі, 

забезпечивши при цьому у всьому об’ємі індивідуальний підхід, зорієнтований 

на своєрідність і особливості аномального розвитку кожного учня‖.  

Цей шлях розвитку диференційованого навчання, безумовно, 

притаманний і тифлопедагогіці з врахуванням специфічних особливостей, 

характерних для дітей з порушенням зору (Т. В. Бубнова, 1982; М. І. Земцова, 
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1967; А. І. Каплан, 1973; А. Г. Литвак, 1973; Г. Ф. Федяй, 1983; Я. Єсенський, 

1967 та ін.). 

Основоположним тезисом, характеризуючий підхід до вирішення 

проблеми диференційованого навчання являється  висловлювання  Л.  С.  

Виготського в праці «Про психологічні системи». Він заклечається в тому, що в 

процесі розвитку змінюються „... не стільки функції, не стільки їх структура, не 

стільки система їх руху, скільки змінюється і модифікується відношення, зв’язки 

функцій між собою, виникають нові групи, які були невідомими на попередніх 

ступенях розвитку. Виникнення таких рухомих відносин, в які стають функції 

одна до одної, - казав Л. С. Виготський, - ми будемо називати психологічною 

системою‖.
  

Введення поняття «психологічні системи» в теорію корекційної роботи з 

аномальними дітьми висуває на перший план необхідність врахування 

структури і складу психологічної системи аномальної дитини на кожному 

віковому етапі, оскільки в аномальних дітей формується своя дуже своєрідна 

психологічна система, не схожа ні з однією системою нормально розвинутої 

дитини, так, як вона включає в себе психічні процеси, що знаходяться на різних 

рівнях розвитку із-за первинного дефекту і його впливу на інші психічні 

утворення, а також компенсаторні процеси. Це вказує на те, що і між 

функціональні зв’язки у аномальних дітей також здійснюються інакше. В 

зв’язку з цим вік аномальної дитини і її психологічна система являються 

важливою основою, на якій базується вся система корекції дефекту і 

диференціації навчання аномальної дитини. 

Р. М. Боскіс, Л. С. Виготський, Т. А. Власова, Ю. А. Кулагін, В. І. 

Лубовський, Ш. І. Шіф та ряд інших дослідників показали системний характер 

порушень психічних функцій у дітей, що мають фізичні, сенсорні і 

інтелектуальні дефекти, різну степінь залежності від них розвитку дітей; 

виявили психічні утворення, найбільш чуттєві до всіх видів дефектів. 

Важливою ідеєю дефектології в цілому являється також системність 

формування компенсаторних процесів у аномальних дітей, стадійність їх 
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розвитку, залежність структури компенсації від часу настання дефекту, важкості 

і глибини ураження, рівня педагогічної і психологічної допомоги, розкриття ролі 

сензитивних періодів розвитку тої чи іншої функції в процесі компенсації 

дефекту, і на кінець, показ важливої ролі різних форм практичної діяльності як 

умови подолання впливу дефекту на психічний розвиток аномальних дітей. 

Виходячи з цього, можна розглядати розвиток дитини з вадами зору, як 

компенсаторний процес, в ході якого на кожній стадії розвитку утворюються 

психологічні системи, які забезпечують просування в розвиткові дитини, і в 

структурі кожної стадії виділяються центральні психічні утворення, що 

забезпечують «обхідні шляхи» розвитку. Це, як правило, ті психологічні 

процеси, які на даній стадії являються сенситивними, на які зоровий дефект не 

справляє прямого впливу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

ІІ. ІІ. Диференційований підхід в навчально - виховному процесі в школах 

для дітей з вадами зору 

В реформуванні школи приділяється велике значення гуманізації процесу 

навчання, тобто підсилення уваги до формування особистості кожної дитини, в 

тому числі й до розвитку дитини з різним ступенями ураження зорового 

аналізатора. 

Дослідження А. І. Каплан показали, що для забезпечення 

диференційованого підходу в роботі з сліпими та слабозорими дітьми необхідне 

в першу чергу врахування стану зору і його можливостей. Але цей фактор не 

являється єдиним. Необхідно дослідити вплив порушення зору на стан інших 

функцій, взаємодію первинних і вторинних відхилень. 

Аналіз дітей, вступаючих до школи для сліпих можна розділити, взявши 

за основу зорової можливості дітей на дві грубо відокремлені групи навчання, 

які базуються на використання різних сенсорних системах, а саме: 

а) група тотально сліпих дітей з наявним світловідчуттям з правильною, 

та неправильною проекцією; 

б) група дітей з залишковим зором до 0,04, а в деяких випадках і з більш 

високим зором. 

Система навчання дітей першої групи спирається на дотик дітей і 

адресовану йому знакову систему Брайля; друга група – на бісенсорну основу 

системи навчання, опору на дотик, на систему Брайля з використанням 

порушеної зорової системи сприйняття, що потребує спеціальних умов для 

здійснення можливості зорового сприйняття «дотикового» матеріалу. 

Тому в процесі навчання сліпих дітей з залишковим зором необхідна 

робота по використанню і розвитку функцій залишкового зору, по навчанні 

дітей зоровому сприйманню, вмінню бачучи упізнавати і ідентифікувати 

сприйняті об’єкти. В цьому полягає один із напрямків диференційованого 

підходу до навчання сліпих дітей.  



 17 

Отже, вже психолого-педагогічна корекція в школах для сліпих починає 

набувати функцію корекції первинного порушеного зорового аналізатора, яка 

повинна і може здійснюватись медико-психолого-педагогічними методами. 

Якщо ж проаналізувати сліпих дітей, які мають супровідні первинні 

дефекти, що досить часто зустрічається в сліпих дітей, то тут також можна 

виділити декілька груп: сліпі з різним рівнем інтелекту (сліпі з нормальним 

інтелектом; сліпі з розумовою відсталістю; сліпі з затримкою психічного 

розвитку, сліпі з порушенням мови, сліпі з первинним порушенням моторики, 

емоційно-вольової сфери та ін.). 

Таким чином, сучасний склад учнів  шкіл  сліпих  потребують  

розгорнутої  

системи корекційної роботи на основі диференційованого підходу і, в першу 

чергу, корекції первинних дефектів, яка здійснюється всередині школи і класу. 

Значну кількість психологічних та тифлопедагогічних праць було 

присвячено  вторинним  дефектам,  вплив  сліпоти  і  глибоких порушень зору на 

уявлення, пам'ять, мову, мислення, на формування рухів, орієнтування в 

просторі, вивчення особливостей спілкування особистості і т. д. Ці дослідження 

по новому примушують дивитися на систему корекційної роботи в школі для 

сліпих дітей, а особливо, з позиції різноманітної структури дефекту у сліпих 

учнів кожної вікової групи. 

І тому вся система корекційної роботи повинна виходити від конкретного 

сліпого учня, враховуючи вік дитини, клас в якому навчається дитина. Це 

значить, що основа корекційної роботи – вивчення сліпої дитини в процесі її 

навчання. 

І в цьому значне місце займає робота психолога, тифлопедагога, лікаря-

офтальмолога. Вони аналізують групи дітей, структуру їх дефекту, структуру 

психологічної системи. Тільки в цьому випадку корекційна робота буде 

диференційованою, ефективною і педагогічно спрямованою. 
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Тому найважливішим принципом і основою диференційованого підходу 

до навчання сліпих дітей являється глибоке вивчення дітей, своєрідність і 

особливість їх розвитку. 

Проблемі диференційованого підходу в процесі навчання дітей з 

порушенням зору присвячена праця Т. В. Бубнової, нею виділені чотири основні 

передумови, необхідні для успішної організації диференційованого підходу в 

процесі навчання дітей з важкою зоровою патологією. 

Першою передумовою являється врахування можливостей (здібностей) 

слабозорих і частково бачучих виконувати зорову роботу, а сліпих – дотикову.  

Другою передумовою являється врахування особливостей психічного 

розвитку і визначення відповідних корекційних і компенсаторних шляхів роботи 

з дітьми.   

Третя передумова передбачає вивчення і врахування індивідуально-

типологічних відмінностей вищої нервової діяльності дітей, що являється 

характерним і для диференціації учнів масової школи. 

Четверта передумова заклечається у врахуванні рівня засвоєння знань, 

формуванні умінь і навичок, рівня їх засвоєння і результативності процеса 

навчання. 

Схема, яку пропонує Т. В. Бубнова може служити основою для реалізації 

диференційованого підходу в процесі навчання сліпих і слабозорих дітей, 

оскільки вона передбачає наявність в школі для сліпих декілька груп учнів, які 

потребують індивідуального або групового диференційованого підходу: за 

зоровими можливостями, за особливостями психологічного розвитку, за 

індивідуально-типологічними особливостями. Явним недоліком системи 

являється ігнорування в ній особливостей фізичного розвитку учнів. 
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РОЗДІЛ ІІІ.  Зміст навчання в школах для дітей з вадами зору 

ІІІ. І.  Корекційна спрямованість змісту навчання в школах для дітей з 

вадами зору 

Поряд з принципами навчання, найбільш істотне, визначаюче значення 

для досягнення цілей навчання аномальних дітей, як і нормальних, являється 

зміст. Кажучи про зміст навчання аномальних дітей, Л. С. Виготський відмічено 

що: „Саме зміст навчання виступає як потужний фактор корекції іх розвитку і 

розвитку взагалі ‖.  

Зміст навчання в спеціальних школах потребує включення матеріалу як 

загального так і спеціального, необхідного для вирішення специфічних для 

кожної аномалії завдань, визначених перш за все корекційною спрямованістю. 

Основні, загальні для кожної категорії аномальних дітей положення, що 

визначають склад специфічного матеріалу в змісті, заклечається в слідуючому: 

- чим більше відставання в розвитку, тим більше особливого, 

специфічного включається в зміст; 

- зміст навчання будується з розрахунком на подолання негативних 

особливостей і наслідків аномального розвитку; 

- особливо важливе значення специфічний компонент змісту має на 

перших етапах навчання. 

В тифлопедагогіці існують дві основні моделі вирішення проблеми 

змісту. 

Перша заключається в тому, що спеціальний, корекційний вплив 

здійснюється лише безпосередньо в процесі навчання загальноосвітнім 

предметам. При цьому саме зміст навчального предмета детермінує 

застосування учнями дій, які мають компенсаторно-розвиваюче значення, тобто 

процеси педагогічної компенсації і корекції розгортаються в даному випадку на 

загальній основі, яка заключається в навчально-пізнавальній діяльності. А 

ефективність корекційно-компенсаторного впливу досягається, як вважає І. С. 

Моргуліс, перш за все, за рахунок підсилення керівницької функції вчителя.  
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Однак, зрозуміло, що зміст курсів загальноосвітніх предметів в школах 

для сліпих також повинен бути корекційним і не копіювати зміст предметів, що 

вивчаються в масовій школі. Це стосується також змісту всіх напрямків роботи 

школи: і навчання, і виховання. Суть цього підходу в тому, що кожен 

навчальний предмет повинен містити в собі корекційний матеріал. 

По-друге, в школі для сліпих необхідне введення спеціальних курсів із 

своїм змістом, не маючих аналогів в масовій школі (Р. Ф. Мачіхіна,  Л. І. 

Солнцева, В. А. Феоктістова). 

Зміст  корекційного  матеріалу  на  загальноосвітньому уроці 

визначається програмовим матеріалом, який засвоюють учні, складом і віком 

учнів, степінню  порушення в них зору і врахування особливостей пізнавальної 

діяльності учнів. При чому корекційні завдання, разом з загально дидактичними, 

повинні ставитись при вивчені кожної конкретної теми. 

Аналізуючи програми початкових класів шкіл для сліпих дітей з точки 

зору їх специфічності і корекційної спрямованості можна сказати, що практично 

їх специфічність розкривається в трьох аспектах. 

По-перше, використання  іншої знакової системи, що має свої 

особливості, на відміну від  системи зрячих, в зв’язку з чим в змісті навчання 

включені спеціальні розділи по її вивченню у всі навчальні предмети:  

- рідна мова – вивчення системи Брайля і плоско-друкованої системи 

(Герольд);  

- математика – система математичного кодування (Марбурська);  

- музика – нотна грамота; 

- образотворче мистецтво -  система читання рельєфного малюнку і т. д. 

Другий аспект – це включення спеціальних питань розвитку і активізації 

діяльності збережених каналів інформації, що передбачає специфічні заняття 

спрямовані на розширення уявлень сліпих дітей про зовнішній світ 

(ознайомлення з навколишнім, природознавство). 
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Для конкретизації знань вводяться предметні уроки, збільшуються  

предметні екскурсії, які спрямовані на розвиток діяльності збереження 

аналізаторів, накопичення дітьми уявлень і активізація їх словника. 

В навчальних програмах має місце перерозподіл програмового матеріалу 

по класам. При наявності посібників за системою Брайля, які відповідають 

посібникам масової школи, але при затримці процесу читання за системою 

Брайля і збільшенні часу на індивідуальний показ предметів, навчальний 

матеріал вивчається сліпими дітьми в меншому обсязі на кожному уроці і на 

протязі року. Тому частина матеріалу переноситься на слідуючий рік або 

виноситься на години корекції. 

Третій аспект – специфічні методи навчання загальноосвітніх дисциплін, 

застосування технічних засобів і спеціальної наочності. 

В змісті навчання сліпих дітей особливе місце займають спеціальні 

заняття, які проводяться в школі в години корекції. Зміст їх визначається 

специфічними вторинними порушеннями, пов’язані з сліпотою (заняття по 

просторовому орієнтуванню, соціально-побутовому орієнтуванню, лікувальній 

фізкультурі, логопедії, ритміці та ін). 

Обґрунтовуючи необхідність проведення спеціальних занять по корекції 

вторинних   відхилень   в  розвитку  сліпих  і  слабозорих  учнів,  особливо  учнів 

молодших класів В. О. Феоктістова вказує на чотири причини: 

1. Велика   кількість   дітей,   учнів   початкових   класів,    не    мають 

необхідного рівня підготовки до засвоєння навчальної програми в умовах 

урочної системи навчання. Низький рівень готовності дітей виражається не 

тільки в відсутності в них необхідних умінь і навичок, а й у зниженій 

пізнавальній активності, в несформованості необхідних якостей особистості 

учня. 

2. Порушення зору загальмовує формування таких психічних і фізичних 

якостей, які безпосередньо не пов’язані частково із засвоєнням  змісту 

загальноосвітніх предметів, важко дається засвоєння чисто математичних понять 
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або правил української граматики, однак їх не сформованість значно ускладнює 

навчальну роботу (наприклад, орієнтування в просторі). 

3. Необхідність проведення системи занять, спрямованої на використання 

і розвиток збереження зорових функцій, як основи для здобування ефективними 

способами чуттєвого пізнання. 

4. Труднощі, відставання і своєрідність здобування сліпими і 

слабозорими учнями прийомів і способів ігрової, навчальної і трудової 

діяльності проявляються перш за все на рівні чуттєвого пізнання в молодшому 

шкільному віці. В цьому напрямку і повинна проводитись корекційна робота.  

Далі В. О. Феоктістова пропонує чотири спеціальні види корекційних 

занять (в початковій школі). До них належать: 

1. заняття по корекції вторинних відхилень в фізичному розвитку; 

2. заняття по корекції вторинних відхилень в розвитку пізнавальної 

діяльності, мови, і інших психічних процесів; 

3. заняття по корекції просторового орієнтування; 

4. заняття по корекції залишкових зорових функцій у частково зрячих і 

слабозорих учнів.  

Зміст та об’єм  корекційної роботи як на загальноосвітніх уроках, так і на 

спеціальних заняттях міняється з кожним роком. Але найбільше значення 

корекційна спрямованість навчання має в початкових класах шкіл для дітей з 

вадами зору. Це обумовлено тим, що саме в початковій школі будуються 

передумови і умови для здобуття учнями знань, передбачених програмами 

загальноосвітньої школи. 
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Висновки 

Необхідність корекційної спрямованості процесу навчання в школах для  

сліпих та слабозорих дітей обумовлюється ведучим значенням навчання в 

розвитку дитини з вадами зору. 

Корекція дефектів здійснюється за рахунок використання 

компенсаторних можливостей і чим краще будуть використовуватись ці 

можливості, тим ефективніше протікає процес розвитку і нівелювання наявних 

відхилень. 

Сприятливі поєднання компенсаторних можливостей дитини з правильно 

організованою корекційно-виховною роботою можуть в значній мірі, а іноді й 

повністю нейтралізувати дію первинного дефекту. 

В сучасній школі - інтернаті для сліпих та слабозорих дітей досить часто 

зустрічаються діти із наявністю в них супровідних первинних дефектів (різний 

рівень інтелекту, порушення мови, моторики, емоційно-вольової сфери, 

затримка психічного розвитку, розумова відсталість і т. ін.). таким чином, 

сучасний склад учнів шкіл для сліпих та слабозорих дітей потребують 

розгорнутої системи корекційної роботи на основі диференційованого підходу і, 

в першу чергу, корекції первинного дефекту (в даному випадку це захворювання 

очей), яка здійснюється безпосередньо в середині спеціальної школи. 

Інтелектуально-сенсорний розвиток та засвоєння знань дітьми з 

порушеннями зору можуть бути проблемними, що пов’язано зі слабкістю та 

незрілістю центральної нервової системи, і проявляється в астенізації нервових 

процесів, невмінні переключати та розподіляти увагу в процесі навчальної 

діяльності, слабкістю оперативної пам’яті (що ускладнює планування діяльності 

і співвіднесення результатів дій з образом поставленої кінцевої мети). 

Плануючи урок, вчитель повинен продумати його від першої до 

останньої хвилини, чітко будувати його, чітко ставити запитання, змінювати 

прийоми роботи, підтримувати в дітях зацікавленість в роботі, зосереджуючи їх 

увагу і обов’язково враховувати спеціальні вимоги до організації процесу 

навчання, а саме: уповільнений темп роботи, необхідність збереження 
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залишкового зору (дані  лікаря-офтальмолога про діагноз,  гостроту зору,  

протипоказання,  поради щодо використання оптичних засобів корекції зорового 

сприймання, місце в класі по відношенню до розташування вчителя та класної 

дошки), робота з формування та розвитку уявлень. 

Здійснення корекції є специфічним і дуже важливим завданням 

спеціальних навчальних закладів, оскільки від якості корекційно-виховної 

роботи залежить успішність розвитку компенсаторних процесів. Корекційна 

робота пов’язана з навчанням і вихованням дітей і пронизує всю систему 

діяльності спеціальних закладів. Корекційна робота найбільш ефективна, якщо 

вона побудована на, зрозумілому, доступному (але не занадто полегшеному) 

змістовному матеріалі, коли діти усвідомлюють важливість його засвоєння. 

Тому найдоцільніше здійснювати корекцію розвитку в процесі формування у 

дітей з порушеннями зору загальноосвітніх та трудових умінь та навичок, 

передбачених навчальними програмами, а також під час цікавих змістовних 

виховних заходів, що відповідають віковим особливостям дітей. Але в 

спеціальних закладах для дітей з порушеннями зору передбачено також 

додаткові індивідуально-групові заняття лікувально-корекційного характеру 

(заняття з розвитку та збереження залишкового зору, заняття з лікувальної 

фізкультури, логопедичні тощо). 

Корекція передбачає комплексний вплив на різні сторони розвитку 

аномальної дитини, оскільки наявність зорового дефекту не означає 

ізольованого випадіння однієї функції, а створює цілісну картину атипового 

розвитку, що більш-менш виражено охоплює різні сфери особистості.  

Таким чином, система корекційно-виховної роботи повинна охоплювати 

всі організаційні моменти життя школи-інтернату для сліпих та слабозорих дітей 

і пронизувати всі її елементи. Адже, ціллю цієї роботи є випуск з школи 

інтелектуально-розвинутої та соціально-адаптованої особистості, пристосованої 

до життя в сучасному суспільстві. 
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