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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 
Д И Ф Е Р Е Н Ц І А Ц І Ї З М І С Т У Н А В Ч А Н Н Я М О Л О Д Ш И Х 

Ш К О Л Я Р І В І З П О Р У Ш Е Н Н Я М И СЛУХУ 

Статья содержит материалы, касающиеся усовершенствования 
начального образования детей с нарушениями слуха. В работе раскры-
ты результаты исследований проблем, которые касаются дифферен-
циации содержания обучения глухих и слабослышащих детей, приво-
дятся рекомендации относительно их внедрения в педагогическую 
практику. 

Article contains the materials, concerning improvements of an elementary-
education of children with hearing disorder. In work results of researches of 
problems which differentiations of the maintenance of training of deaf and 
hard of hearing children concern are opened, recommendations concerning 
their introduction in student teaching are resulted. 
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Удосконалення змісту освіти дітей з порушеннями слуху зумов-
лено кардинальними змінами цілей і цінностей шкільної освіти на 
державному рівні. Вироблення освітніх стандартів, програм, під-
ручників, забезпечення альтернативних можливостей для здобуття 
освіти відповідно до індивідуальних потреб і здібностей мають ви-
значальне значення для інтеграції глухих людей у сучасне сус-
пільство. 

Існуючі в Україні загальноосвітні спеціальні школи для глухих 
дітей і дітей зі зниженим слухом, здійснюючи корекційно-розви-
вальну та компенсаторно-реабілітаційну роботу, забезпечують 
базову середню освіту, що відповідає державному цензовому 
рівню освіти. Тому зміст навчання і вимоги до навчальних досяг-
нень учнів із порушеннями слуху повинні бути зорієнтовані на 
рівень загальноосвітньої підготовки учнів без сенсорних пору-
шень і водночас враховувати особливості їхнього психофізичного 
розвитку. 

При визначенні шляхів удосконалення змісту початкової освіти 
учнів із порушеннями слуху (глухих і зі зниженим слухом) ми спи-
ралися на сучасне наукове розуміння компенсації та корекції 
соціальної адаптації дитини, розвиток збереженого чуттєвого сприй-
мання, психічних функцій, формування нових механізмів пізнан-
ня, мовленнєвої та комунікативної діяльності. 

Зміст початкової освіти глухих учнів та учнів зі зниженим слу-
хом розробляли з урахуванням особливостей розвитку кожної кате-
горії дітей, їхніх можливостей щодо оволодіння мовою і мовленням 
на слухо-зоро-вібраційній основі. 

Відомо, що тяжке порушення слухової функції призводить до 
загального мовного недорозвитку, що, у свою чергу обумовлює 
специфіку пізнавальної діяльності та формування особистості глу-
хої дитини. Без спеціального навчання мовлення такої дитини май-
же не розвивається. Навіть за сприятливих умов (індивідуальні 
корекційні заняття, навчання в дитячому садочку) засвоєння слів 
часто відбувається в неправильному лексичному значенні, поряд із 
недорозвитком граматичної структури: спостерігаються змішення 
категорій, неповне розуміння їх значень, а тому і неадекватне їх ви-
користання в особистому мовленні. Усе це позначається на розвит-
ку пізнавальної діяльності, зокрема операцій мислення (порівняні, 
узагальнені, абстрагувані тощо), що набувають специфічного ха-
рактеру і негативно впливають на всі складові мовлення у процесі 
його функціювання. 
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Процес навчання глухих дітей у спеціальній школі спрямований 
на подолання, корекцію і компенсацію наслідків глухоти, і про-
відна роль у цьому процесі належить формуванню мови як засобу 
спілкування, мислення та пізнання. 

Формування мовлення відбувається не тільки на спеціальних 
уроках української мови, але й на всіх уроках інших предметів 
загальноосвітнього циклу, оскільки повноцінне засвоєння основ 
наук можливе лише на базі словесної мови. Ступінь оволодіння мо-
вою як засобом відтворення засвоєного навчального матеріалу, 
формулювання узагальнень або висновків з кожного навчального 
предмета виступає важливого умовою свідомого опанування змісту 
освіти. 

Не менш вакливою проблемою під час навчання глухих учнів 
є формування вмінь і навичок сприймання мовлення, що базовані на 
використанні залишків слуху й активізації збережених аналізаторів. 

За даними функціональної діагностики, при порушенні слуху 
дуже рідко зусірічаються випадки повної глухоти. У переважної 
більшості дітей є певні залишки слуху, що при цілеспрямованій ко-
рекційній роботі розвиваються і дають можливість за допомогою 
звукопідсилювальної апаратури розпізнавати окремі звуки, склади, 
контури слів усного мовлення. Сприймати усне мовлення дитині 
допомагає також зоровий аналізатор. Вона за артикуляцією того, 
хто до неї звертається, отримує й уточнює певну інформацію про 
зміст повідомлення. Розуміння усного мовлення передбачає також 
наявність у глухої дитини вмінь і навичок аналізу інформації, прог-
нозування її змісту. 

У нових програмах з рідної мови, складених відповідно до змісту 
Державного стандарту початкової освіти глухих учнів, запропоно-
вано цілу систему корекційного навчання, в основу якої покладено 
формування у дітей універсальних умінь, навичок і прийомів, 
потрібних для розуміння, розпізнавання та прогнозування усного 
мовлення з використанням слухо-зоро-вібраційного сприймання. 
Ця робота починається з перших днів навчання глухої дитини в шко-
лі, і її ефективність забезпечує не тільки повноцінне спілкування 
учнів, але й продуктивність засвоєння знань, умінь і навичок з кож-
ного навчального предмета. 

Під час розроблення змісту та державних вимог до рівня загально-
освітньої підготовки учнів зі зниженим слухом ми виходили зі спе-
цифічних цілей і завдань спеціальної школи, згідно з якими рідна 
мова для цих дітей є провідним предметом, від якості засвоєння 
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якого залежить можливість опанування переважної більшості на-
вчальних курсів у молодших класах. 

Першочерговими завданнями навчання учнів молодших класів 
є подолання мовленнєвого недорозвитку та пов'язаних з ним відхи-
лень у пізнавальній діяльності. 

Для розв'язання цих завдань у навчанні дітей зі зниженим слу-
хом мови реалізується принцип комунікативної спрямованості за-
нять, який передбачає засвоєння мовного матеріалу безпосередньо 
у процесі його використання у спілкуванні та опосередковано під 
час читання і письма, що сприяє накопиченню активного словни-
ка, практичному оволодінню граматичними закономірностями мо-
ви. Засвоєння мови і мовлення у процесі мовленнєвої діяльності 
забезпечує формування понять, що становлять змістову сторону 
мислення. 

Особливе місце у змісті оновлених програм відводиться корек-
ційно-розвивальній роботі. Це зумовлено потребою здійснювати 
у процесі навчання дітей зі зниженим слухом корекцію мовленнє-
вого запасу, який вони накопичують поза спеціально організова-
ним процесом; систематично здійснювати роботу над помилками 
у самостійному мовленні учнів, що є важливим засобом подолання 
мовленнєвого недорозвитку та формування самоконтролю. Значна 
увага приділяється і розвиткові слухового сприймання, роботі над 
звуковимовою, читанню з губ, що сприяє створенню слухо-зорової 
основи формування та вдосконалення мовлення школярів. 

В оновленому змісті початкової освіти дітей із порушеннями 
слуху відображено корекційну спрямованість навчання, визначені 
вимоги до мінімального рівня знань, умінь і навичок учнів кожної 
категорії, що відповідають їхнім потенційним можливостям і забез-
печують підґрунтя для успішного навчання в середніх і старших класах. 
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