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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

кафедра природничих наук та інформатики, викладач 

Освіта молоді з обмеженими фізичними можливостями нині набуває 

особливої актуальності, адже кількість інвалідів як в усьому світі, так і в Україні 

має стійку тенденцію до збільшення. На це вказується, зокрема, в «Національній 

програмі професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженим фізичними 

можливостями на 2001-2005 роки», затвердженій Указом Президента України в 

2001 році, і в державній доповіді «Про становище інвалідів в Україні та основи 

державної політики щодо вирішення проблем громадян з особливими 

потребами», підготовленої на виконання доручення Президента України і 

схваленої Кабміном України в 2002 році. Оскільки найближчим часом змінити цю 

ситуацію неможливо, її треба розглядати як постійно діючий фактор, що потребує 

розв’язання відповідних соціальних завдань, і, зокрема, створення такої системи 

освіти, яка забезпечить працездатним інвалідам загальноосвітню і професійну 

підготовку відповідно до їх можливостей. 

Згідно з законодавством, кожному громадянину України гарантовано право 

на вільне обрання професії і право на працю за набутим фахом. Нині в Україні 

групове навчання молоді з порушеннями слуху здійснюють близько 30 

навчальних закладів різних рівнів і профілів. Це дає інвалідам по слуху 

можливість обрати професію за своїми нахилами та здібностями, розвинути 

власний творчий потенціал. Разом з тим не можна не визнавати того факту, що 

інвалідам завжди важко було конкурувати зі здоровими; особливо ця проблема 

загострилася в умовах ринкової економіки. Тому під час вступу до навчального 

закладу, навчання, працевлаштування і адаптації на робочому місці для інвалідів 

дуже важливою є підтримка держави, яка виражається у створенні певної 
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правової основи професійної реабілітації означеної категорії громадян. Зокрема, 

згідно з законами України “Про освіту” (1991 р.), “Про професійно-технічну 

освіту” (1998 р.), “Про вищу освіту” (2002 р.), держава гарантує інвалідам 

загальну і професійну освіту на рівні, що відповідає їхнім здібностям і 

можливостям. Стосовно дітей це положення реалізується наявністю спеціальних 

шкіл різних типів, зокрема шкіл для глухих дітей і шкіл для дітей зі зниженим 

слухом. Стосовно ж учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних 

закладів зазначене положення ніяк не конкретизується, тому керівники і 

викладачі закладів, де навчаються інваліди, зокрема по слуху, вимушені самі 

шукати оптимальні методи роботи з такою специфічною аудиторією. Певні 

рекомендації щодо розв’язання цієї проблеми дають дослідження [1-7; 9]. На 

основі узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду групою науковців 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (м. Київ) було 

розроблено модель підтримки студентів з інвалідністю в процесі навчання, яка 

включає технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, 

соціальний і спортивний супровід, а також професійну адаптацію та реабілітацію 

[8]. Зокрема, педагогічний супровід має на меті оптимізацію викладання 

навчального матеріалу студентам з інвалідністю в максимально доступній для них 

формі, впровадження сучасних технологій навчання, забезпечення студентів 

навчально-методичними матеріалами. Втім, методики викладання різних 

предметів в інтегрованому освітньому середовищі потребують уточнення і 

вдосконалення. 

Мета даної статті − висвітлення розробленої автором системи подання 

лекційного матеріалу студентам з порушеннями слуху. 

Ми обрали таку послідовність ознайомлення студентів з новим матеріалом: 

вступна бесіда; сприймання лекції за допомогою сурдоперекладача; роз’яснення 

особливостей роботи з конспектом лекції; самостійна робота студентів з 

конспектом лекції. 
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На вступній бесіді викладач роз’яснює студентам сутність і мету кожного з 

етапів опанування навчальним матеріалом; дає рекомендації щодо виконання 

завдань; звертає увагу студентів на утруднення, які можуть в них виникнути. 

Під час лекції студенти за допомогою сурдоперекладача намагаються 

зрозуміти сутність того, про що говорить викладач. Час, коли викладач щось 

диктує студентам, які чують, сурдоперекладач використовує для того, щоб 

допомогти своїм студентам встановити відповідність слів і жестів, які позначають 

наукові поняття. Нові слова студенти з порушеннями слуху записують в словник, 

а відповідні жести намагаються запам’ятати.  

Така форма роботи сприяє не лише формуванню знань з певного предмету, 

а й розв’язанню проблеми білінгвізму, яка полягає в тому, що усну і письмову 

інформації студенти з порушеннями слуху сприймають у різних виглядах – 

жестовому і словесному відповідно. Втім, рівень володіння і словесною, і 

жестовою мовою в більшості студентів є недостатнім. Треба зазначити, що нині 

існують словесно-жестові словники, в яких зібрані найбільш вживані у 

повсякденному житті слова і відповідні жести; аналогічних словників наукових 

понять з різних галузей знань не створювалося ніколи. 

Після лекції студенти одержують розроблений викладачем конспект і 

завдання до нього. Оскільки характер і складність завдань з кожним разом 

змінюються, пояснення до роботи з конспектом потрібно давати студентам 

щоразу. 

При розробці конспектів лекцій нами було враховано виявлені О.Гозовою 

причини утруднень, які виникають в глухих при розумінні словесної інформації: 

складність викладу словесного матеріалу (наявність значної кількості невідомих 

слів, складносурядних і складнопідрядних речень тощо); недостатня кількість 

ілюстрацій; нераціональна структура взаємного розташування ілюстрацій та 

відповідного їм тексту (ілюстрації даються або значно раніше, або значно пізніше 

посилання на них) [2, с.26-27, 31-33].  

В системі подання лекційного матеріалу ми виділили шість етапів. Перші 

п'ять з них включають по 2-3 лекції, шостий етап – усі наступні лекції до кінця 
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курсу. При розробці завдань до кожної лекції ми мали на меті як загальний 

розвиток студентів, так і корекцію мовленевого недорозвинення, спричиненого 

порушенням слуху.  

Треба зазначити, що вроджені, або набуті в ранньому віці порушення слуху 

позбавляють дитину можливості самостійно оволодівати словесним мовленням – 

такі діти вчаться розуміти мову слів лише в процесі спеціально організованого 

навчання, яке здійснюється в школах для глухих дітей та дітей зі зниженим 

слухом. Разом з тим відставання випускників цих шкіл у розвитку мовлення, 

мислення, сприймання та інших психічних процесів від однолітків, що мають 

нормальний слух, повністю не долається. Тому корекційну спрямованість повинні 

мати всі ланки навчання зазначеної категорії осіб. 

Розглянемо етапи подання лекційного матеріалу докладніше. 

І. З метою ознайомлення студентів з різними способами подання інформації 

конспект лекції на цьому й наступному етапах дається в двох варіантах – у 

вигляді суцільного тексту та у вигляді структурованого тексту з використанням 

схем і таблиць. 

Текст лекції поділяється викладачем на пронумеровані відповідно до плану 

частини, завдання даються до кожної частини окремо. Характер завдань на цьому 

етапі – репродуктивний; їх мета – навчити студентів орієнтуватися в тексті лекції. 

Види завдань є такими:  

• відповісти на питання, відповідь на які міститься в тексті в явному вигляді;  

• закінчити твердження, обравши один з декількох запропонованих варіантів;  

• закінчити твердження самостійно, спираючись на текст. 

ІІ. На цьому й усіх наступних етапах до лекції дається план, але тепер її 

текст на частини не поділяється – студенти мають зробити це самостійно. 

Завдання даються в кінці лекції. До тих видів завдань, що давалися студентам 

раніше, додаються такі:  

• виправити помилки в даних твердженнях і рисунках;  

• знайти матеріал даної лекції у підручнику (на цьому етапі на допомогу 

студентам даються вказівки, на які параграфи підручника звернути увагу).  
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Також обов’язково мають бути завдання, що встановлюють зв’язок нового 

матеріала з там, що вивчався раніше. 

ІІІ. На цьому й наступному етапах викладач структурує лекційний матеріал 

частково – схеми і таблиці містять прогалини, які студенти мають заповнити 

самостійно. З’являються нові види завдань:  

• самостійно знайти матеріал даної лекції в підручнику;  

• серед даних тверджень, рисунків і графіків знайти ті, в яких є помилки і 

виправити їх. 

IV. На цьому етапі з’являються завдання пошукового характеру: студентам 

пропонується відповісти на питання, відповідь на які не міститься в тексті в 

явному вигляді. 

V. На цьому етапі студенти структурують текст лекції за допомогою 

навідних питань, а також виконують завдання, аналогічні тим, що давалися на 

попередніх етапах. 

VI. На цьому етапі студенти самостійно структурують текст лекції, 

виконують до неї завдання. Питома вага завдань пошукового характеру дедалі має 

збільшуватися. 

Спираючись на наш досвід роботи, можна зробити висновки, що 

викладення лекційного матеріалу в описаній формі є доступним для студентів з 

порушеннями слуху. Посильність вимог і завдань сприяє підвищенню інтереса до 

предмета, стимулює бажання студентів перевірити себе, а відтак, забезпечує 

реалізацію розвиваючої і корекційної функцій навчання. Запропонована методика 

сприяє формуванню в студентів уміння виділяти з навчального тексту 

найголовніше, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, що в майбутньому 

полегшить роботу з фаховою науковою літературою. 

Треба зазначити, що подальшої розробки потребують: система 

різнорівневих завдань до кожної лекції; методика проведення практичних і 

лабораторних робіт в групах, де є студенти з порушеннями слуху; методика 

раціональної організації самостійної роботи студентів з порушеннями слуху. 
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АНОТАЦІЇ 

Ежова Т.Е. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ АДАПТИРОВАННЫХ 

УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ 

СЛУХА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИКИ) 

 

 В статье представлена разработанная автором система подачи учебной 

информации студентам с нарушениями слуха. Предложенная методика учитывает 

специфические затруднения, возникающие у данной категории студентов при 

восприятии и воспроизведении словесной информации, и, таким образом, 

обеспечивает реализацию и развивающей, и коррекционной функций обучения. 

 

 

 

 

METHODICAL FUNDAMENTALS FOR ELABORATION OF EDUCATIONAL 

MATERIALS ADAPTED FOR STUDENTS      WITH AUDITION 

DEFICIENCIES 

(from the experience of the physics teacher’s work) 

 

T.Ye. Yezhova 

 

        In this paper, summarized is the developed by the author system for delivering the 

educational information to students with audition deficiencies. The offered method 

takes into account the specific difficulties arising before this student category when 

receiving and reproducing the word information, and thus, provides realization of both 

developing and correctional functions of education. 


