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Вивчення предмета “Математика” в школах для учнів з порушеннями 

слуху в допоміжних класах вже на початкових етапах передбачає здійснення 

навчання початкових елементарних арифметичних понять, засвоєння знань, 

виховання учнів, проведення корекційно розвивальної роботи, розвиток 

пізнавальних можливостей у тісному зв’язку з формуванням словесного 

мовлення з використанням дактильної та жестової мов. 

На сучасному етапі, не випадково, знову порушується питання про 

використання словесної та жестової мов на уроках, що активно 

обговорюється вченими, сурдопедагогами-практиками. 

З розвитком навчання і виховання дітей з порушеннями слуху вітчизняні 

й зарубіжні вчені,  вчителі  на певних етапах по-різному ставилися до ролі й 

місця жестової мови. 

Цікаві думки про своєрідність розвитку людей, які не чують, були 

висловлені ще О. М. Радищевим. Він відзначав, що глухонімі спілкуються 

жестами і “свої думки вміщують у знаки, які належать зору”, що на основі 

жестової мови можна мислити й спілкуватися. 

Пізніше визначний сурдопедагог В. І. Флері пропонував для навчання і 

виховання глухих дітей широко застосовувати всі мовні засоби рідної мови: 

усну, письмову, дактильну і жестову. Він високо оцінював виразні 
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можливості жестової мови та її місце в житті глухих учнів, рішуче включав 

до педагогічного процесу. 

В. І. Флері одним із перших побачив самостійну й дуже своєрідну 

лінгвістичну систему жестової мови зі своєю лексикою та граматикою і 

обґрунтував багато інших важливих питань  щодо використання жестової 

мови в навчанні і вихованні.  

Дійсно, навчання математики дітей з порушеннями слуху та 

обмеженими інтелектуальними можливостями тісно пов’язане із 

застосуванням жестової мови з перших уроків для опанування простими 

арифметичними знаннями, що сприяє підвищенню рівня свідомого володіння 

нею. Через природні, доступні, ясні й зрозумілі дітям жести розпочинається 

научування, знайомство з математикою. Згодом їх жестова мова 

вдосконалюється, стає звичною, поєднується з вивченням дактильної 

формою мовлення під керівництвом сурдопедагога і служить одним із 

основних засобів навчання. 

Процес навчання відбувається на основі двох мовних систем: жестової 

мови, яка виникає і розвивається в процесі міжособистісного спілкування і 

навчання, і словесної мови (дактильна, письмова, усна), яка засвоюється 

дітьми з порушеннями слуху та обмеженими розумовими можливостями, з 

нашої точки зору,  тільки під  час  спеціального навчання. 

Погляди на дактильну та жестову мови в сучасній сурдопедагогіці 

сформувалася на основі теорії і практики навчання і виховання дітей з 

порушеннями слуху. Згідно з концепцією сурдопедагогіки дактильна і 

жестова мови розглядаються як допоміжний засіб навчання, який 

використовується разом з основними,  тобто усною і писемною мовами. 

Для учнів з порушеннями слуху допоміжного класу для оволодіння 

початковими арифметичними знаннями та їх математичного розвитку роль 

жестів і їх значення є актуальною теоретичною і практичною проблемою. 

Жест і слово тісно взаємопов’язані, але по-різному впливають на оволодіння 
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знаннями  з арифметики та на математичні  здібності школярів з 

порушеннями слуху. 

Під час формування кількісних і просторових уявлень у дітей з 

порушеннями слуху (допоміжний клас), а також формування арифметичних 

понять та обчислювальних умінь і навичок, роль жесту  й слова змінюється в 

залежності від системи навчання. 

Закріплення дійової ролі жестів в оволодінні математичними знаннями  і 

математичним розвитком дітей з порушеннями слуху сприяють такі фактори: 

об’єктом математики є кількісні відношення і просторові форми довкілля. 

Кількісні відношення і просторові форми в арифметиці мають найбільш 

конкретний зміст. Ось чому в процесі навчання арифметичним знанням 

сурдопедагоги виходять з реальних факторів, а це сприяє застосуванню 

жестів як засобу навчання і під впливом розвитку словесної мови та 

оволодіння арифметичними знаннями жестової мови та її найбільш 

продуктивний елемент, жест, удосконалюється.  Тому жест зберігає 

упродовж всіх дев’яти років навчання своє значення для учнів з 

порушеннями слуху (допоміжний клас) як для засвоєння арифметичними 

знаннями, так і для  забезпечення їх математичного розвитку. 

При засвоєнні арифметичних знань на початковому етапі широко 

використовуються чуттєве сприймання, розвиваєть рухова пам’ять, 

моторика. Повноправним засобом математичного розвитку учнів даної 

категорії  залишаються жести. Калькована жестове мовлення і розмовна 

жестова мова можуть слугувати базою і засобом навчання учнів з 

порушеннями слуху. 

Поступово слово починає  відігравати роль засобу початкового 

оволодіння арифметичними знаннями і математичного розвитку дітей з 

порушеннями слуху. Але учні з порушеннями слуху допоміжного класу всі 

арифметичні поняття перекладають на жести, дактилюють і промовлюють, 

що є яскравим вираженням активної взаємодії двох мовних систем у навчанні 

арифметики, в розвитку математичних здібностей дітей  цієї категорії. Отже, 
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в їхньому навчанні жестова мова відіграє дуже  важливу  роль. Значення 

жесту й слова неоднакове у засвоєнні різних розділів арифметичних уявлень і 

понять. 

Під впливом навчання словесної мови жестова активно розвивається. 

Проте жестова мова не може так успішно сприяти оволодінню 

арифметичними й математичними знаннями  учнів допоміжного класу, як 

словесна мова.  

На жаль, довгий час загально прийнятим було визначення, що жестова 

мова є примітивна система спілкування, а її лексична будова й граматика 

мало розвинені і т.д. Навіть був період, коли її офіційно забороняли 

використовувати під час навчання дітей з порушеннями слуху. 

Формування будь-якої мови у дітей допоміжного класу здійснюється  

поетапно під керівництвом й у взаємодії з сурдопедагогом впродовж 

тривалого часу і не передбачає самостійне оволодіння ними відповідними 

арифметичними знаннями. 

У навчальному процесі на уроках математики у дітей з порушеннями 

слуху допоміжного класу впродовж останніх десятиліть використовують  

спеціфічні засоби спілкування: дактильне і жестове мовлення. 

Дактилювання (м’язові рухи, знаки пальців) і жестове мовлення 

допомагає таким дітям разом запам’ятовувати, промовляти склад слова, 

пов’язувати назву числа з цифрою, лічбу, нумерацію чисел, кількість, 

порядок чисел у ряду. 

Тривалий підготовчий період у першому класі допомагає засвоєнню 

учнями чисел першої п’ятірки і, відповідно, їх назв та дій з ними  тощо. 

       Зручність використання повторення, опанування нового матеріалу, 

закріплення дає можливість поступово засвоювати, передавати різноманітні 

відомості завдяки дактильно-жестовому мовленню. 

Процес використання дактильної і жестової мов відбувається під 

керівництвом і при допомозі  сурдопедагога впродовж  досить тривалого 

часу,  дає позитивні результати. 
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Проте мова жестів учнів з порушеннями слуху являє собою взаємодію 

двох мовних систем і може використовуватися у їх становленні, навчанні, 

вихованні. Жести діти запам’ятовують осмислено, часом швидше  й краще 

ніж слово, що  свідчить про міцні зв’язки між словами, жестами, які можна 

сформувати в дітей допоміжного класу під час організованого навчання. 

Якщо ці зв’язки у школярів після засвоєння цілком адекватні та 

відображають спільність їхніх значень, то зростає стійкість запам’ятовування 

обох мов.  

Наприклад, при засвоєнні назви цифри, слово, жест, чи то назва 

відповідного кольору, підбір предметів за формою, назвою, жестом. 

Додавання і віднімання в межах 5, назви дій “+”, “−”, “=”; термінів <, >, 

= і т.д. учні вчаться додавати (прилічувати) до числа 1, віднімати 

(відлічувати) від конкретного числа одиниці на основі предметно-образних 

дій складаємо приклади, вживаємо жестову мову і дактильне слово, 2 мови 

разом з вчителем за зразком. Після багаторазового виконання, промовляння, 

діти записують приклади чи  добирають картки з цифрами. 

Тут присутні обидві форми : словесна і жестова. Достатня база жестової 

мови сприяє підвищенню рівня свідомого  оволодіння словесною мовою. 

Мова жестів у класі, колективі осіб з порушеннями слуху є основним засобом 

спілкування. 

Для успішного засвоєння жестової і словесної мови на уроках 

математики важливо виховувати у дітей цікавість до занять, а також такі 

якості,  як увага, зосередженість, пам’ять, розвиток мислення. Ось чому дітям 

треба вчитися у супроводі й на вимогу дорослого свідомо використовувати, 

вживати відповідний математичний термін, дію через жестову мову, дактиль, 

слово.  

Безперечно, вивчення жестової мови, використання її в поєднанні зі 

словесною сприяє розвитку гармонійної особистості, готовності до засвоєння 

навчального матеріалу, збагачення знань. 
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Доречно зауважити, щоб використовувати жестову, словесну мови, 

дактильне мовлення для пояснення на уроках математики, педагогу 

обов’язково потрібно досконало володіти нею, щоб розуміти учнів, давати їм 

якісні зразки, належну освіту, разом співпрацювати. 

Калькована жестова мова під силу лише тим глухим учням, які мають 

розвинену словесну мову. 

Сурдопедагог забезпечує розуміння математичного словника, допомагає 

осмислити мовленнєвий вираз, вислів за допомогою жестової мови, дії, 

малюнка, інсценівок  тощо. Коли особи з порушеннями слуху краще 

володіють словесною мовою,  то  роль жестової мови зменшується, проте і на 

цьому етапі навчання жестова мова широко застосовується. 

О.І. Дьячков, автор першої методики математики для шкіл глухих, 

зазначав, що використання словесної мови як засобу засвоєння 

арифметичних знань і підвищення рівня математичного розвитку потрібно 

здійснювати у трьох напрямах: у пошуках шляхів і засобів підвищення рівня 

мовного розвитку, у взаємозв’язку з засвоєнням арифметичних знаків і 

математичного розвитку глухих; у зміцненні міжпредметних зв’язків 

арифметики з працею та іншими предметами в перетворенні системи 

навчання глухих арифметики. А в перетворенні системи навчання 

арифметики в школах глухих необхідно:  

а) визначити взаємодію жесту й слова на всіх щаблях навчання;  

б) встановити органічний зв’язок процесів оволодіння арифметичними 

знаннями, математичного розвитку і практичної діяльності;  

в) розробити більш активніші методи навчання арифметики з 

застосуванням  алгоритмів. 

Г.Л. Зайцева, яка провела різноманітні дослідження розмовної жестової 

мови, написала багато статей, опублікувала низку робіт, зауважує, що багато 

питань, пов’язаних з використанням дактильної, жестової мов вивчені ще 

недостатньо. Потрібні нові дослідження. 
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Наші дослідження та практичний досвід засвідчують, що взаємодія 

жестової і словесної мови забезпечує ефективність засвоєння програмного 

матеріалу з математики та сприяє соціалізації дітей з порушеннями слуху і 

обмеженими розумовими можливостями. 

  

 

 

Література 

 

1. Дьчков О.И. Методика преподования арифметики в школе глухомеміх. 

УЧПЕДГИЗ. – Москва. – 1953. 

2. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология. – Владос. – 2004. – 192с. 

3. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык. – Academia. – 2002. – 128 с. 

4. Соловьев И.М. Мышление умственно отсталых школьников при 

решении арифметических задач /С. «Особенности познавательной 

деятельности учащихся вспомогательных школ». – Москва. –АПН 

РСФСР. 

5. Лебедєва А.С. Батькам глухої дитини (порада щодо виховання і 

навчання). – К. Рад. Школа, 1969. – С.5-13. 

 

Аннотация 

Статья посвящается актуальной проблеме использования разных 

способов коммуникации (словесной речи, жестовой речи, дактилирования, 

невербальных способов) на уроках математики в начальных 

вспомогательных классах школ для детей с нарушениями слуха. Особенное 

внимание уделяется использованию индивидуального подхода и 

вариативности требованиям к знаниям, умениям и навыкам разных детей в 

зависимости от возможностей конкретного ребенка: его интеллектуального 

потенциала, познавательных возможностей, специфики личного развития. 

Ключевые слова: ученики вспомогательных классов, дети с нарушением 

слуха и ограниченными интеллектуальными возможностями, способы 
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коммуникации, словесная речь, жестовая речь, дактилирование, неверные 

способы коммуникации. 

Summary 

In the article it is spoken about an actual problem of use of different means of 

the communications at lessons of mathematics in initial classes of schools for 

children with hearing disorder. The special attention is given use of an individual 

approach and variability of requirements to knowledge, skills of different children 

depending on opportunities of the concrete child. 

Key words: deaf children, children with hearing disorders, children with the 

lowered hearing, the differentiated training, scientifically-methodical maintenance. 
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