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КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО  НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 

 

Розвиток будь-якої особистості залежить від того, наскільки умови 

навчання та виховання відповідають її можливостям. Не випадково у нашій 

країні створено різні типи спеціальних навчальних закладів для дітей з 

порушеннями слухової функції (глухих та зі зниженим слухом). 

Психічний розвиток цих дітей підпорядкований загальним 

закономірностям і детермінований як внутрішніми, так і зовнішніми 

передумовами. Він відбувається  поетапно, етапи змінюються у певній 

послідовності, але перебіг цього процесу у кожної категорії має свої 

особливості. Урахування цих особливостей у навчально-виховному процесі 

забезпечує ефективну реалізацію можливостей розвиватися кожній категорії 

дітей. 

Для дітей з порушеннями слуху існує система спеціальних закладів – шкіл 

і дитячих садочків, кожен з яких залежно від категорії дітей ( зі зниженим 

слухом або глухих), має відповідну програму навчання і виховання, а також 

специфічні методи роботи. 

Критерієм диференційованого навчання дітей з порушенням слуху слугує 

педагогічна класифікація Р.Боскіс, побудована на психологічному вивчені 

взаємодії слуху та мовлення, що дає змогу визначити своєрідність розвитку 

дитини залежно від ступеня зниження слуху.  

Втрата слуху у ранньому віці впливає на перебіг психічного розвитку 

дитини і призводить до виникнення низки вторинних відхилень. Насамперед, 

порушення слуху негативно позначається на мовленнєвому розвитку дитини, 

що, відповідно, перешкоджає нормальному формуванню словесного 

мислення, (тобто порушує процеси пізнання довкілля). 
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Спостерігається безпосередня залежність розвитку мовлення від ступеня 

втрати слуху. При незначному зниженні слуху відхилення в розвитку 

мовлення мінімальні, вони досить легко піддаються корекції і дитина 

успішно навчається у загальноосвітній школі. При значній втраті слуху 

спостерігаються більш суттєві порушення у розвитку фонетичної, лексичної 

та граматичної стороні мовлення. При тяжкому порушенні слухової функції у 

дитини мовлення самостійно взагалі не розвивається і вона потребує 

навчання у спеціальному навчальному закладі. 

Таким чином, критерієм оцінки дефекту слухової функції виступає 

можливість використання залишкового слуху для розвитку мовлення. 

Глухота характеризується стійкою втратою слуху яка унеможливлює 

самостійне оволодіння мовленням і сприймання мовлення оточуючих навіть 

при мінімальній відстані від вуха. У більшості випадків при глухоті у дитини 

залишаються певні слухові відчуття, які дають їй змогу сприймати голосні 

немовленнєві звуки довкілля та окремі звуки мовлення на близькій відстані. 

Однак, без спеціального навчання мовлення такої дитини майже не 

розвивається. Навіть за сприятливих умов (індивідуальні корекційні заняття, 

навчання у дитячому садочку),  засвоєння слів часто відбувається в 

неправильному лексичному значенні; поряд з недорозвитком граматичної 

структури  спостерігаються змішування категорій, часткове розуміння їх 

значень, а тому - і неадекватне їх використання у власному мовленні. Все це 

позначається на розвитку пізнавальної діяльності, зокрема, операцій 

мислення (порівнянні, узагальненні, абстрагуванні тощо.), які набувають 

специфічного характеру і негативно впливають на всі складові мовлення у 

процесі його функціонування. 

Формування мови у глухих дітей  базується на компенсаторному 

використанні всіх збережених аналізаторів, активному залученні зорового 

сприймання, тактильно-вібраційної чутливості та кінестетичних відчуттів в 

умовах спеціального навчання. На індивідуальних заняттях вчитель 

демонструє глухому учню як саме має функціонувати його мовний апарат 
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для забезпечення мовленнєвої діяльності, а також контролює правильність 

звуковимови дитини. 

Формування усного мовлення глухих учнів відбувається в умовах 

інтенсивної роботи з розвитку слухового сприймання, як одного з 

компонентів мовленнєвої діяльності. 

За даними функціональної діагностики, при порушенні слуху дуже рідко 

трапляються випадки повної глухоти. У переважної більшості дітей є певні 

залишки слуху, які при цілеспрямованій корекційній роботі розвиваються і 

уможливлюють (з допомогою звукопідсилювальної апаратури) розпізнавання 

окремих звуків, складів, контурів слів усного мовлення. 

Одночасно з формуванням усного мовлення та розвитком слухового 

сприймання сурдопедагог вчить глуху дитину письмової та дактильної мови, 

засвоєння та використання яких сприяє накопиченню словникового запасу, 

розумінню нових слів і речень. 

Таким чином, у початковий період навчання глуха дитина опановує 

мовлення на основі усно-дактильного спілкування з учителем та 

однолітками. 

Одна зі специфічних особливостей процесу навчання глухих учнів - 

взаємодія двох систем спілкування: мови жестів і словесної мови. 

Існування і взаємодія цих систем пов’язані з різноманітністю рівня 

загального і мовленнєвого розвитку глухих дітей, які приходять до школи. 

Найбільш підготовленими виявляються діти, які навчалися у спеціальному 

дитячому садочку або в реабілітаційному центрі, де проводилася 

цілеспрямована корекційна робота з розвитку слухового сприймання, 

мовлення та мислення. Вони, у переважній більшості, володіють 

елементарними навичками усного спілкування. Чимало глухих дітей до 

навчання у школі не відвідують дошкільних закладів. Соціальне середовище, 

характер навчальної роботи, яка проводилася з ними у сім’ї, обумовлює  

процес їхнього розвитку, в тому числі і  формування вмінь та навичок 

спілкування. Більшість з них спілкується за допомогою жестів. 
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Мова жестів – це своєрідна система, яка має свій словник і граматичну 

будову. Вона розвивається з огляду на потребу у спілкуванні за відсутності 

словесної мови. Систем позначень у побутовій жестовій мові відрізняється 

від словесної мови. Словник жестів значно поступається за кількістю та 

якісно відрізняється від усного мовлення. До оволодіння словесним 

мовленням жести допомагають глухій дитині розвивати мислення, 

спілкуватися з оточуючими, орієнтуватися в предметному середовищі, 

набувати життєвого досвіду. Спілкування дитини з тяжкими порушеннями 

слуху за допомогою жестів випереджає розвиток її усного мовлення. Іноді 

глухий учень має набагато більше знань ніж може відтворити за допомогою 

усного мовлення. Тому, на початковому етапі навчання, коли словесне 

мовлення тільки-но формується, жестова мова може використовуватися 

глухими учнями як допоміжний засіб для відтворення навчального матеріалу  

та спілкування з учителем, однолітками. Це положення відображено в 

Проекті  критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів 

спеціальної загальноосвітньої школи для глухих дітей, розробленому 

Інститутом спеціальної педагогіки АПН України. 

Формування мовлення дітей зі зниженим слухом  принципово 

відрізняється від формування мовлення глухої дитини. Ця відмінність, 

насамперед, пов’язана з тим, що розвиток мовлення дітей зі зниженим 

слухом відбувається на основі залишкового слуху, в умовах безпосереднього 

спілкування з оточуючими людьми. Можливість навіть обмеженого 

сприймання мовлення нормальної гучності сприяє самостійному оволодінню 

усним мовленням з  певними специфічними особливостями у звуковимові та 

побудові власних висловлювань. 

Характерними особливостями цих дітей є те, що в них ще до 

спеціального навчання формується розуміння значимості мовленнєвих рухів, 

накопичується певний запас слів, усвідомлюється їх предметне або дійове 

значення. 
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Першочергове завдання навчання дітей зі зниженим слухом у 

спеціальній загальноосвітній школі - подолання мовленнєвого недорозвитку 

та пов’язаних з ним відхилень у пізнавальній діяльності, що є необхідною 

умовою для опанування основ  наук, успішної соціальної адаптації. 

Для розв’язання  цього завдання у навчанні дітей зі зниженим слухом 

мови реалізується принцип корекційної спрямованості занять, який 

передбачає засвоєння мовного матеріалу безпосередньо у процесі його 

використання у спілкуванні та опосередковано (під час читання й письма), 

сприяє накопиченню активного словника, практичному засвоєнню 

граматичних закономірностей мови. Засвоєння мови і мовлення у процесі 

мовленнєвої діяльності забезпечує формування понять, які складають 

змістову сторону мислення. 

Різноманітна робота зі словами і словосполученнями, реченнями й 

текстами дає змогу дітям усвідомити сфери використання граматичних 

одиниць, що вивчаються, і, таким чином, підвищує рівень їхнього 

розумового та мовленнєвого розвитку. 

Особливе місце у навчанні дітей зі зниженим слухом у спеціальній школі 

відводиться корекційно-розвивальній роботі. Це зумовлено необхідністю 

здійснювати корекцію мовленнєвого запасу, який діти накопичують поза 

спеціально організованим процесом; систематично проводити роботу над 

помилками в самостійному мовленні учнів, що є важливим засобом 

подолання мовленнєвого недорозвитку та формуванню самоконтролю. 

Значна роль відводиться і розвиткові слухового сприймання, роботі над 

звуковимовою, читанню з губ, що сприяє  створенню слухо-зорової основи 

формування  та вдосконалення мовлення школярів. 

Таким чином, діти зі зниженим слухом і глухі мають значні відмінності 

у можливостях самостійно опанувати  мовлення, сприймати мовлення за 

допомогою залишкового слуху, спілкуватися з оточуючими, що й обумовлює 

різні завдання їхнього навчання і виховання та різні вимоги до педагогічного 

процесу. 



 6

Література 

1 Боскис Р.М. Проблемы развития и типологии детей с нарушениями слуха. – 

В кн.: Психология глухих детей, М., 1971 

2. Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети – АПН РСФСР – М., 1963 

3. Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха: Кн. Для учителя – М.: 

Просвещение, 1988 

4. Зыков С.А.Обучение глухих детей по принципу формирования речевого 

общения. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме дифференцированного обучения детей с 

нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), критериями которого 

выступают особенности развития их словесной речи и речевого общения. 

Summary 

This article is devoted to the problem of differentiated training of children 

with hearing disorders (deaf and hard of hearing). Criteria of the problem of 

differentiated training are features of their speech evolution and speech 

communication. 
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