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Урок у класах для дітей зі зниженим зором: 

структура, дидактичні, гігієнічні вимоги»

Урок - гнучка форма організації навчання. Він включає різноманітний зміст, 

відповідно до якого використовуються необхідні методи і прийоми навчання. На 

уроках організовуються фронтальна, групова, колективна та індивідуальна форми

пізнавальної роботи.

Як і в загальноосвітніх школах, урок у  школах для дітей з вадшли зору - 

основна форма навчання. Але в спеціальному класі урок має свої особливості. 

Особливого значення в спеціальному класі на кожному уроці має його корекційна 

спрямованість. На уроках у класах для дітей зі зниженим зором, крім 

загальноосвітніх та виховних завдань, розв'язуються ще й специфічні завдання, 

властиві лише спеціальному класу -  компенсація та корекція вад розвитку. Кожний 

урок, окрім навчальної та виховної мети, повинен мати корекційну мету, яка
• V»

протягом уроку має бути досягнутою.

Як форма, урок реалізується з невеликого кількістю учнів: в класах для дітей 

зі зниженим зором -  не більше 12. Така кількість учнів дозволяє більше уваги 

приділяти індивідуальній роботі з дітьми. Певні особливості є й у доборі методів та 

прийомів навчальної роботи: обов'язковою умовою є сполучення словесних та наочних 

методів навчання для попередження вербалізму, а в подальшому -  формалізму знань 

учнів. З метою кращого засвоєння матеріалу на уроках у класах для дітей з 

порушеннями зору частіше, ніж в загальноосвітніх класах, використовується прийом 

повторення, Правильно побудоване повторення веде до більш глибокого розуміння 

матеріалу, сприяє встановленню зв'язків між старим та новим. Також повторення 

дозволяє доповнити, уточнити та відкоригувати раніше засвоєні знання, оскільки 

сліпі та слабозорі діти мають помилки сприймання та самостійно не виправляють.

Уроки в спеціальному класі характеризуються використанням групових 

форм роботи. В основному це диференційовано-групові форми роботи, коли учні 

об’єднуються у групи залежно від їх пізнавальних чи зорових можливостей, 

завдань корекшйно-освітнього процесу,

/



Однією з особливостей уроку є організація охоронно-педагогічного режиму, 

зорового. З цією метою дозволяється вільне, в залежності від зорових 

можливостей, розташування парт, столів, стільців у класі, дітям дозволяють підхо

дити до дошки під час уроку, робити нотатки олівцем у книзі. У класах для дітей 

зі зниженим зором в процесі уроку обов’язково робиться перерва (фізкульт- 

хвилинка), під час якої очі повинні відпочити. У роботі зі слабозорими також 

необхідно уникати тих переходів, які вимагають переустановлення акомодації.

Яскравою особливістю організації уроку в класах для дітей зі зниженим 

зором є використання підручників, надрукованих збільшеним шрифтом.

Уроки в класах для дітей з порушеннями зору, як і в загальноосвітніх класах, 

проводяться за розкладом, складеним завучем. Уроки з великим розумовим та зо

ровим навантаженням не можуть бути першими. Це пояснюється тим, що пер

ший урок не є продуктивним. Діти довго адаптуються до навантаження, потре

бують психологічної підготовки. Контрольні роботи проводяться на 2-3 уроках.



L Структура уроку
Як і будь-яке складне явище, урок має свою структуру (побудову).

Структура уроку - це цілісна система певним способом і організаційно 

впорядкованих та узгоджених між собою і учнів, спрямованих на розв'язання

завдань уроку.

Поняття «структура уроку» визначається трьома основними ознаками: склад (з 

яких елементів чи етапів складається урок), послідовність (у якій послідовності ці 

елементи входять в заняття), зв'язок (як вони між собою пов’язані).

Загальновизнаною в педагогіці є така структура:

1. Організаційна частина;

2. основна частина;

3 . заключна частина.

Враховуючи психологічні особливості слабозорих учнів, робота учителя на 

кожному з етапів уроку в спеціальних класах має певну своєрідність.

І. Організаційна частина

Основне завдання цієї частини уроку - оптимально підготувати до роботи на 

уроці, включити їх в навчальний процес. Учні з вадами зору часто бувають 

пригнічені або збуджені і не вміють на уроці мобілізувати самостійно свою увагу. 

Підготовчій частині уроку приділяється особлива увага, оскільки від її результатів 

залежить ефективність наступних етапів уроку. Процес входження і навчальну 

діяльність потребує більше часу, ніж у дітей з нормальним зором. Тому 5-7 хвилин 

на початку уроку витрачається вчителем на подолання впливу перерви. На цьому 

етапі також здійснюється підготовка робочого місця та необхідного приладдя, 

Окремим учням учитель може надати допомогу в підготовці до уроку.

/і. Основна частина

Якщо в загальноосвітніх класах основною частиною уроку передбачені 

перевірка домашнього завдання, актуалізація знань для переходу від вивченого до 

нової теми, і цей пеоехід займає небагато часу, то в умовах спеціального класу в 

основній частині уроку вивченням нового матеріалу має відбуватися спеціальна 

пропедевтика. Пропедевтика передбачає доведення до свідомості учнів мети уроку, 

перевірку домашнього завдання та введення їх в коло знань та уявлень, які підводять



до нової теми (вступна бесіда з метою уточнення понять, про які буде йти мова).

Власне основна частина передбачає первинне сприймання системи знань у 

глобальному вигляді; багаторазове, поетапне повернення до змісту розчленованого на 

частини матеріалу з виправленням та уточненням прогалин у знаннях; інтеграцію на 

більш високому теоретичному рівні скоригованих по частинах знань та умінь у цілісну 

систему; перевірку дієвості знань шляхом включення їх у практичну діяльність.

111. Заключна частина

Підведення підсумків, оцінка успіхів, домашнє завдання з обов'язковим 

поясненням і обов'язковою мотивацією та диференціацією.



Основні завдання та приблизна структура різних уроків, 

то використовуються у класах для дітей з вадами зору.
L Уроки формування нових знань, умінь та навичок.

На уроках цього типу учні сприймають новий навчальний матеріал абс
*

засвоюють способи і прийоми дій. Головне в них -  елемент новизни, а не повне 

опанування новими знаннями та вміннями. Ці уроки потребують більшо' 

підготовчої роботи, матеріал до уроку добирається та адаптується таким чином, що£ 

були асоціативні зв'язки за схожістю та за місцем розташування.

Основні методи навчання, які учитель використовує під час уроку - поясненні; 

та розповідь. Перед поясненням чи розповіддю учнів знайомлять з новими словамг 

або уточнюють уже відомі, повідомляють план викладу матеріалу, розглядають 

малюнки. На цих уроках закріплення проводиться з діагностичною метою, відіграє 

допоміжну роль і як окремий етап не виділяється. Підсумки уроку проводяться 

залежно від освітніх та виховних завдань. Учитель указує на позитивні та негативні 

моменти в роботі учнів.

Структура уроку:

1. Організаційна частина.

2. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів

(відтворення старих знань як основи для вивчення нового і створення 

необхідного кола уявлень).

3. Мотивація навчальної діяльності.

4. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

5. Сприймання і первинне усвідомлення учнями нового матеріалу.

6. Повторне звертання учнів до щойно здобутих знань, умінь та навичок для 

уточнення, коригування, доповнення, чіткого усвідомлення,

7. Узагальнення і систематизація нових знань, умінь чи навичок.

8. Підведення підсумків.

9. Домашнє завдання.



2. Уроки застосування знань. умінь та навичок
Застосування знань - складний психолого-педагогічний процес, що міститься 

реалізації засвоєних понять, законів та теорій, інтелектуальній та практичні 

діяльності. Уміючи застосовувати знання в стандартних умовах, сліпі та слабозо{ 

діти часто губляться, якщо їх необхідно перенести в нові умови. Тому цей ти 

використовується для того, щоб навчити учнів користуватися складним 

комплексами знань і вмінь або застосовувати їх в нестандартних умовах.

Уроки запроваджуються з усіх навчальних предметів. На них основним 

самостійна практична діяльність різного характеру: написання творів, складанн 

ділових паперів, практичне розв’язання завдань. Завдання для застосування знані 

умінь та навичок мають ту спільну ознаку, що учні виконують їх після вивченн 

необхідного комплексу навчального матеріалу.

Структура уроку:

1. Організаційна частина.

2. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок.

3. Мотивація навчальної діяльності.

4. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

5. Осмислення змісту і послідовності застосування практичних дій.

6. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

7. Узагальнення і систематизація учнями результатів роботи.

8. Підведення підсумків.

9. Домашнє завдання.



3. Уроки корекції
На цих уроках розв'язуються специфічні для класів для дітей зі зниженим 

зором завдання щодо корекції вторинних відхилень, пов'язаних з частковою чи 

повною втратою зору. Уроки такого типу не зустрічаються у загальноосвітніх

класах.

Суть корекційної роботи полягає у тому, що в учнів відтворюють, уточнюють 

та поповнюють певні знання. Тобто учитель отримує зворотну інформацію про хід 

засвоєння знань та відповідним чином втручається в цей процес: дає індивідуальні 

завдання окремим учням, додатково пояснює, наводить допоміжні приклади, у 

випадку вербального засвоєння учнями знань, спрямовує їх на правильний шлях. 

Зміст уроку корекції залежить від характеру виявлених прогалин у знаннях 

слабозорих учнів. Як правило, такі уроки проводяться перед уроками систематизації 

та узагальнення

Структура уроку:

1. Організаційна частина.

2. Виявлення рівня засвоєння знань, умінь і навичок та мотивація

навчальної діяльності.

3. Поелементне повторення вивчених знань, умінь і навичок та 

коригування, уточнення, поповнення, збагачення їх, усунення вербалізму.

4. Об’єднання скоригованих знань у єдину систему.

5. Закріплення знань та вправляння у їх застосуванні.

6. Підведення підсумків.

7. Домашнє завдання.



4» Уроки систематизації й узагальнення знань
Основні завдання уроків такого типу - об'єднати окремі знання в єдину 

систему, відновити й зміцнити зв'язки між окремими елементами знань. Ці уроки 

передбачені навчальними програмами після вивчення найважливіших розділів.

На цих заняттях створюються найсприятливіші умови для формування у дітей 

зі зниженим зором прийомів класифікації, систематизації й узагальнення, що 

необхідно цим дітям для кращого запам'ятовування та розуміння навчального 

матеріалу, оскільки процес самостійного повернення до вже пройденого матеріалу у 

слабозорих значно утруднений. Особливістю та Складністю цього уроку є те, що 

учитель менше пояснює, а переважно керує пізнавальною діяльністю учнів.

Застосування наочності на уроках узагальнення систематизації знань сприяє 

узагальненню знань, засвоєних дітьми з вадами зору. Основного значення на цих 

уроках набувають схематичні зображення, а не натуральні об'єкти чи моделі. Чим 

більш широких узагальнень ми бажаємо досягти, тим більшого значення 

потрібно надавати розвитку мислення, аналітико-синтетичної діяльності учнів, 

тим більшу роль у цьому процесі відіграють таблиці, діаграми.

Структура уроку:

1. Організаційна частина.

2. Мотивацій навчальної діяльності

3. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

4. Поетапне відтворення і корекція окремих частин усієї системи знань.

5. Об'єднання частин знань, що вивчалися розрізнено, в єдину

систему.

6. Побудова загальних висновків.

7. Домашнє завдання.



5. Контрольні уроки
Мають на меті вивчення рівня засвоєння знань, умінь і навичої

з ясування результатів корекційної роботи. Виявляюті 

прогалини в знаннях і вміннях, учнів, і на основі цього визначаєтьш 

зміст роботи, з'ясовується доцільність переходу до вивчення новогс 

матеріалу, оцінюється результативність використаних методіг 

навчання і вносяться певні корективи.

Початок уроку складається з інструкції та перевірки готовності 

учнів до роботи. Учитель має говорити спокійним, упевненим,

доброзичливим тоном, здоб створити ділову атмосферу, але без надлишкових

хвилювань та нервовості.

Учитель має указати шлях мисленнєвої діяльності учнів: як необхідно 

використати теоретичний аналіз, як пов'язати теоретичний матеріал з практичною 

роботою, які можуть бути способи самоконтролю. Необхідно нагадати, в яких
о.

випадках учні можуть звернутися за допомогою до вчителя.

Попереднє підведення підсумків полягає у тому, щоб повідомити учням, як 

вони працювали: швидко чи повільно, спокійно чи хвилювалися. Можна запитати, 

які завдання чи елементи роботи найбільше викликали труднощі.

Як правило, домашнє завдання учні після контрольних робіт не отримують, 

але можна рекомендувати переглянути додаткову літературу, що відповідає темі 

заняття, чи окремі завдання пошукового, творчого характеру.

Контрольні уроки не проводяться в перший та останній дні тижня, а 

також не можуть бути першими чи останніми у розкладі, як непродуктивні.

У навчальному процесі застосовуються такі види контрольних уроків:

уроки перевірки якості засвоєння знань, умінь та навичок з окремої

теми;

уроки заключної перевірки знань, умінь та навичок наприкінці 

семестру чи навчального року.

Структура уроку:

]. Організаційна частина.

2. Повідомлення теми та мети перевірки; інструкція до організації



3. Перевірка готовності учнів до виконання завдання.

Виявлення рівня засвоєння вивченого матеріалу (самостійна робота

5. учнів).
6. Попереднє підбиття підсумків уроку.

Якщо метод перевірки ~ практична робота, то попередньо вводитьі 

інструкція про порядок і способи виконання завдання.



Урок є основною , але не єдиною організаційною формою навчання в

сучасній ш к о л і Крім уроку класно-урочна система передбачає й інші форми

навчання:

- екскурсії в природу, на виробництво, в музеї, що збагачують чуттєве 

сприймання та наочні уявлення;

- факультативи та гуртки, що диференціюють навчання за нахилами та

інтересами учнів:

- семінарські заняття, конференції, диспути, що дають простір самостійній 

діяльності учнів;

- олімпіади, змагання;

- дидактичні ігри;

- виконання домашнього завдання (самопідготовка), що закріплює знання, 

отримані на уроках, та розвиває навички самостійної навчальної роботи.

В усіх цих формах порушується якась ознака, характерна для уроку 

(ознака постійності складу учнів -  в позакласних заняттях; чіткий розклад -  в 

конференціях тощо).

Методика проведення навчальної екскурсії
Екскурсія - це спеціальна форма організації педагогічні процесу, при якій 

факти, що вивчаються, подано у натуральну вигляді і в реальних умовах. Це 

педагогічно організований вихід учнів класу за межі звичної обстановки до 

місця знаходження об'єктів, що вивчаються, та проведення там занять у вигляді 

живого споглядання, бесід і виконання завдань на конкретному матеріалі.

Питання методики проведення екскурсій для дітей з вадами зору 

вивчалися декількома авторами (Д.І. Зорічев, В.С.Сверлов, Н.С. Костючок), які 

відмітили ігнорування на практиці цієї форми навчання через труднощі її 

здійснення, зумовлені тим, що учні погано бачать. Систематичне ж проведення 

екскурсій виконує важливу корекційно-розвивальну роль: формує спостереж

ливість, допитливість, активність, самостійність та Інші позитивні риси, створює 

можливість накопичення, конкретизації та уточнення знань слабозорими учнями.

За змістом екскурсії бувають тематичними і комплексними. Кожна
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екскурсія, що проводиться для дітей з порушеннями зору, має подвійне завдання 

-  вивчення об'єктів, відібраних для даної екскурсії, та розвиток в учнів навичок 

орієнтування у просторі,

Проведенню екскурсії передує підготовча робота. Вчитель попередньо 

знайомиться з місцем екскурсії для попередження негативних впливів на дітей з 

боку навколишнього середовища.

На екскурсію, як правило, відправляється один клас. Його повинні 

супроводжувати двоє-троє дорослих. Відповідальним за проведення екскурсії 

є викладач дисципліни, інші допомагають йому.

І
І
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Дидактичні вимоги до уроку в класах для дітей зі

зниженим зором
Сучасний урок -  ие далеко не одноманітна та єдина структурно-змістова 

схема. Тому кожний конкретний учитель визначає для себе ті форми роботи, які для 

нього найприйнятніші, відповідають тій парадигмі, якій він віддає перевагу в роботі. 

Саме урок -  те місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання й 

розвитку особистості.

Урок -  це логічно закінчений, цілісний, обмежений певними рамками 

відрізок навчально-виховного процесу. Водночас -  це дзеркало загальної 

педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального скарбу, показник його 

кругозору, ерудиції.

Вивчення стану знань, умінь та навичок сліпих та слабозорих учнів показало, 

що такі діти значно відстають за рівнем їх засвоєння від дітей з нормальним зором.

Постає необхідність у розробці вимог до організації навчального процесу, а 

саме уроку, як основної організаційної форми даного процесу. Але, враховуючи 

сенсорні порушення та викликані цим особливості навчальної діяльності дітей з 

порушенням зору, до уроку ставляться свої, специфічні вимоги.

Існує 4 групи вимог до організації навчального процесу:

1. ЗагальнопедагогІчні.

2. Психологічні.

3. Дидактичні.

4. Гігієнічні.

До загальногіедагогічних вимог ми відносимо такі:

урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; 

створення емоційно-актуальної атмосфери уроку; 

педагогічний такт і культура мовлення педагога; 

пізнавальна самостійність учнів; 

чітке визначення завдань уроку.

До психологічних вимог належать:

урахування психологічних особливостей кожного учня;



нормальний психічний стан і стійкий настрій учителя й учнів; 

уміле керівництво мотивами учіния учня; 

розумна вимогливість і доброзичливість учителя; 

педагогічна етика і педагогічний такт.

У сучасних умовах при розробці уроку необхідно велику увагу приділяти 

науковому добору матеріалу, який відповідає рівню розвитку певної науки. При 

цьому важливо добирати й найбільш ефективні методи навчання, які повинні 

відповідати новітнім досягненням дидактики, сприяти розвитку творчої діяльності 

учнів з порушенням зору.

Як свідчать наукові дані, рівень розвитку пізнавальної діяльності цієї 

категорії дітей визначається не тільки і не стільки станом їх зорових функцій, 

скільки активністю особистості дитини, сформованістю вмінь та навичок 

цілеспрямовано й активно сприймати та відображати об’єктивну реальність.

Одним з найбільш дієвих методів розвитку мислення учнів, формування 

логіки пізнавального процесу є метод проблемного навчання -  сукупність 

взаємопов’язаних дій вчителя та учня по створенню, формуванню проблемної 

ситуації, пошуку шляхів її вирішення.

Створюючи проблемну ситуацію та добираючи способи її вирішення, 

вчитель повинен враховувати рівень розвитку дітей з порушенням зору, чи 

достатньо у них знань для того, щоб поставлена проблема пробудила їх творчі 

думки та була успішно вирішена.

Методи вирішення проблемних задач різноманітні: проблемний виклад та 

вирішення поставлених задач вчителем, самостійне дослідження та розв’язання 

пізнавальних задач учнями, де вчитель виступає як консультант та керівник.

Максимальний розвиток кожного учня неможливий без врахування його 

індивідуальних, особливостей. Вимога врахування індивідуальних особливостей 

дітей з порушеннями зору дозволяє управляти процесом навчання. Здійсненню 

індивідуального підходу до таких учнів допомагає таблиця офтальмологічних 

рекомендацій (Додаток 1).

У таблиці фіксуються такі відомості про дітей:

* прізвище, ім’я;



* діагноз; гострота зору правого та лівого ока (для дітей із залишковим зором 

та слабозорих) з корекцією та без корекції;

* за якою партою рекомендовано сидіти;

* відстань до очей при читанні (кут кращого зору);

* чи постійно дитина носить окуляри, чи тільки для роботи;

* допустиме безперервне зорове навантаження;

* фізичні протипоказання.

Бажано включити в таблицю доповнення (якщо необхідно) про поле зору, 

етіологію порушення зору (вроджена чи набута форма), час, коли настала 

слабозорість чи сліпота, дані про супутні дефекти. Необхідність таких доповнень 

пояснюється тим, що інколи учні відмовляються одягати окуляри, а для збереження 

зору під час роботи потрібно обов’язково ними користуватися. Урахування поля 

зору слабозорих учнів із залишковим зором допомагає вчителю правильно 

підбирати демонстраційний матеріал. Дані про форму слабозорості (вроджена чи 

набута) та час, коли вони настали, дозволяють вчителю правильно визначити 

корекційну сутність уроку.

Супутні дефекти -  не поодиноке явище в класах для дітей з порушеннями 

зору. У цієї категорії дітей часто зустрічаються такі супутні дефекти: сутулість, 

викривлення хребта, розлади координації рухів, нервове посмикування рук, шиї, 

розкачування тулуба, порушення емоційно-вольової сфери, порушення 

фонематичного слуху тощо.

Відомості про супутні дефекти допоможуть вчителю підійти до кожного 

учня індивідуально: створити атмосферу для встановлення контакту з учнем 

(порушення емоційно-вольової сфери), правильно дібрати методичні прийоми 

оволодіння учнями звуковим аналізом та синтезом (порушення фонематичного 

слуху) і тим самим попередити вторинну затримку розвитку тощо.

Такі відомості необхідно мати для того, щоб, готуючись до уроку, можна 

було продумати організацію уроку не лише за його структурою, але й передбачити у 

плані уроку реалізацію принципу диференційованого навчання.

Диференційоване навчання -  навчальний процес, для якого характерне 

врахування типологічних відмінностей школярів. В учнів з класів для дітей з



порушеннями зору не проявляється у неоднорідності вікового складу, успішності, 

типологічних індивідуальних особливостях, стану зору, який характеризується 

багатьма показниками, обумовленими порушеннями чи відсутністю зору, різними 

особливостями їх психічного розвитку. Диференційоване навчання повинно 

враховувати:
»

* зорові аномалії;

* інтелектуальний розвиток;

* вікові та інтелектуальні типологічні особливості психічного розвитку.

Тільки за таких умов може бути правильно здійснене диференційоване

навчання. Воно не суперечить і фронтальним методам навчання, які базуються на 

знаннях загальних особливостей розвитку дітей з порушеннями зору.

Роздатковий матеріал сприяє диференційованому навчанню (картки з 

сюжетними та предметними малюнками, із завданнями у супроводі текстового 

матеріалу до змісту малюнка, зі схемою умови задачі тощо). Картки виготовляються 

на папері жовтого кольору (для кращого зорового сприймання).

Кожен урок повинен бути цілеспрямованим. Необхідно чітко визначити 

дидактичну мету (які знання будуть сформовані) та виховну мету (які якості 

особистості будуть формуватися).

У класах для дітей з порушеннями зору обов’язковим є також досягнення 

корекційної мети уроку. Щоб грамотно і коректно визначити корекційну мету уроку, 

необхідно чітко уявити собі, що є в основі її визначення. Будь-яка мета (дидактична, 

виховна, розвивальна) виходить із завдань навчання, виховання та розвитку 

розумових здібностей учнів, обумовлюється змістом навчального матеріалу та 

співвідноситься з особливостями учнів цього класу. її досягнення залежать від 

обраного матеріалу, засобів, способів та прийомів, які будуть найбільш ефективно 

сприяти оволодінню даним змістом.

Однією з вимог до уроку є його корекційно-компенсаторна спрямованість. 

Корекційно-компенсаторна спрямованість уроку в класах для дітей з порушеннями 

зору проявляється:

у виправленні недоліків уявлень та життєвого досвіду дітей з 

порушеннями зору, тобто, у створенні необхідної конкретно-базової основи для
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розвитку їх мислення;

в ефективному користуванні основним інструментом навчально- 

пізнавальної діяльності -  словом та наочністю -  для навчання дітей з порушеннями 

зору прийомам і способам сенсорної, розумової та практичної діяльності;

у впливі мислення на розвиток різних психічних процесів особистості 

дитини з порушеннями зору.

Виконання даної вимоги передбачає знання того, що коригується, та за яких 

умов можливе її здійснення. На уроках корекція може здійснюватися за трьома 

напрямами: корекція психічного розвитку, корекція фізичного розвитку та корекція 

функцій зору.

1. Корекція психічного розвитку передбачає систему педагогічних засобів, 

спрямованих на подолання чи послаблення недоліків сприймання, уявлення, 

запам’ятовування, пам’яті, мислення, мовлення тощо.

2. Корекція фізичного розвитку передбачає систему педагогічних заходів, 

спрямованих на подолання чи послаблення порушень рухової сфери (координація 

рухів), розвиток просторового орієнтування тощо.

3. Корекція функцій зору передбачає дорозвиток гостроти, зору, поля зору, 

окорухової, прослІдковуючої функції, бінокулярного зору, розрізнення кольорів 

тощо.

Активізація розумової діяльності є ще однією важливою вимогою до 

організації та проведення сучасного уроку в класах для дітей з порушеннями зору.

Оскільки розвиток активності думки знаходиться в прямому зв’язку з 

компенсаторно-корекцІйним впливом мислення на розвиток учнів з порушеннями 

зору, то необхідно зосередити увагу на навчанні учнів вмінь та навичок самостійної 

роботи.

Сутність такої вимоги до уроку полягає у вихованні та розвитку 

пізнавальних інтересів, у намаганні самостійного розширення та поглиблення

отриманих знань.

Виходячи з цього, при підготовці вчителя до уроку йому необхідно:

* встановити вид самостійної роботи, яка буде проводитися на уроці;

* продумати зміст, обсяг та послідовність її ведення;



* забезпечити доступність завдань та послідовність наростання труднощів, 

диференціювати та індивідуалізувати завдання;

* сформулювати завдання та інструкції до нього, визначивши спосіб

перевірки.

Існує безліч видів самостійної роботи, які учитель може використати на

уроці:

* вивчення нового матеріалу за підручником та іншими друкованими

джерелами;

* розв’язання та складання задач;

* написання творів;

* практичні роботи учнів;

* спостереження, елементарні «дослідницькі експерименти» тощо.

Зазвичай вони по-різному поєднуються на уроці залежно від його мети.

Важливою вимогою при цьому є забезпечення послідовного підбору завдань, 

розрахованих на самостійне виконання учнями, а вчителю потрібно лише 

скеровувати їх мислення.

Використання наочності є необхідною умовою проведення уроку в класах 

для дітей з порушеннями зору.

Наочність може слугувати джерелом інформації, допоміжним засобом для 

ілюстрації висловленої думки та її конкретизації, а також виконувати функцію 

доведення якогось положення.

Використання наочності в класах для дітей з порушеннями зору має 

особливе значення. Дітей необхідно знайомити з великою кількістю предметів та 

явищ, які до початку навчання в школі були їм невідомі, а також поповнювати й 

уточнювати уявлення учнів про навколишній світ.

У дітей з порушеннями зору спостерігаються труднощі при сприйманні 

об’ємних предметів та співвідношень, пов’язаних з оцінкою глибини простору. При 

звуженні поля зору вони не можуть сприймати об’єкти, які перебільшують 

визначені розміри, що не забезпечує цілісності сприймання предметів та явищ в їх 

співвідношені. Образотворча наочність в такому випадку дає можливість на 

площині уявити об’єкти в трьох вимірах у їх взаємозалежності і при цьому виконує



корективу роль.

Важливе корекційне значення має використання наочності як засобу, що 

розвиває зорову функцію при порушенні здібностей кольоророзрізнення та 

окорухових функцій.

Наочність сприяє розвитку спостережливості, уявлення^ просторового 

мислення та інших форм пізнавальної діяльності.

У використанні наочності (натуральної, образотворчої) слід дотримуватись 

визначених правил, в іншому разі наочність може бути перешкодою в розвитку 

логічного мислення учнів.

Однією з важливих вимог при використанні наочності є забезпечення єдності 

її сприймання, активного мислення та мовленнєвої діяльності дітей з порушеннями 

зору. Виконання такої вимоги посилює її компенсаторно-корекційний вплив на 

розвиток пізнавальної діяльності, оскільки наповнює слово конкретним змістом та 

робить його більш зрозумілим, переконливим.

Учителю необхідно дотримуватись спеціальних вимог при виготовленні 

роздаткового матеріалу. Він не може бути для всіх однаковим. Наприклад, картки, 

які використовуються на уроках мови, математики, повинні бути написані різними 

за розміром буквами з дотриманням необхідного для конкретних випадків інтервалу 

між рядками, тобто, картки мають бути індивідуальними з урахуванням 

особливостей зорового сприймання того чи іншого учня.



Гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи із 

слабозороми учнями.
При зниженому зорі у слабозорих дітей спостерігається підвищена 

втомлюваність, що негативно відбивається на їх працездатності. Для попередження 

втомлюваності очей необхідно створювати відповідні гігієні умови: *

* дотримання нормативів освітлення в класі;

* використання спеціальних підручникі в та роздаткового матеріалу зі 

збільшеним шрифтом, спеціальних зошитів;

^використання оптичних засобів корекції;

^дотримання режиму зорового навантаження.

Загальновідомо, що штучне освітлення приміщень повинно бути від 500 до 

1500 люкс. При зниженій освітленості приміщення створюються незадовільні умови 

для зорової роботи. Гострота зору різко знижується учні починають відчувати 

труднощі в навчанні, втомлюються, зменшується їх працездатність погіршується зір 

та загальний фізичний стан. Діти починають відчувати труднощі в процесі читання і 

письма: букви починають розпливатись, їх форма і конфігурація здаються 

розмитими, починають напрягати зорово-мускульний апарат ока і внаслідок цього 

постійного втомлення може виникати розлад навичок читання і письма, погіршення 

почерку.

Парти необхідно споряджати пюпітрами чи підставками для книжок для 

попередження виникнення порушень постави. Відстань від книжки до очей 

залежить від гостроти центрального зору. При гостроті 0,01-0,05 читають 

звичайний шрифт підручника з відстані 3-12 см. При Vis 0,06-0,2 -  від 17 до 25 см. 

Найкраще підвищує ефективність читання використання ортоскопічних строчних 

луп від 0,5 до 4-х кратного збільшення. Відстань при їх використанні збільшується з 

5-і 2 см до 17-25 см. Тому, перш за все, вчитель повинен звернути увагу на 

освітлення в класі.

Класні дошки обов'язково повинні мати штучне підсвічування, що 

забезпечує оптимальні умови для зорового сприймання.

Обов’язковою гігієнічною вимогою у класах для дітей зі зниженим зором є 

проведення фізкультхвилинок та гімнастики для очей. Вони повинні проводитись на



кожному уроці та на заняттях з самопідготовки.

Важливою вимогою до уроку є умова дотримання безперервного зорового 

навантаження у класах для дітей зі зниженим зором. Недотримання його веде до 

втомлюваності учнів, до зниження гостроти зору та інших зорових функцій, до 

наростання внутрішнього гальмування. негативно відображається на 

функціональному стані всієї нервової системи. Фізкультхвилинка (2-3 хвилини) 

проводиться через 10-15 хвилин безперервного читання чи письма.

Проте слід суворо дозувати не лише зорове навантаження, але й 

інтелектуальне, так як останнє може спровокувати не тільки розумове, але й зорове 

втомлення не лише у слабозороих, а і в дітей, що бачать нормально. В середніх і 

старших класах не повинне перевищувати ЗО хвилин. Тому вчитель повинен 

підходити творчо до організації уроку, розумно поєднувати індивідуальну і 

фронтальну роботу.

До учнів, яким важко списувати текст з підручника в силу особливсотей 

свого зору, необхідно підходити індивідуально: інколи текст може продиктувати 

вчитель чи товариш з кращим зором, а краще використовувати спеціальні картки. 

При виготовленні роздаткового матеріалу теж враховуються індивідуальні 

особливості. Для дітей, у яких порушена фіксація погляду, що особливо чітко 

проявляється при горизонтальному чи вертикальному ністагмі та амбліопії, процес 

читання утруднюється (учні гублять рядки чи збиваються на читання попереднього 

або наступного слова), тому необхідно забезпечити для читання значно більший 

інтервал між рядками.

При звуженому полі зору не можна пропонувати дітям великий шрифт, 

особливо короткозорим учням, а тим у кого атрофія зорового нерву -  дрібний.

Єдиною загальною вимогою при виготовленні карток є чіткий почерк та 

бажано чорні чорнила.

В малюнках, схемах потрібно наводити контури, виділяючи те, на що слід 

звернути особливу увагу.

Дещо про працездатність слабозорих дітей. Дослідження показують, що під 

впливом навчального навантаження у багатьох дітей значно знижується гострота 

зору та інших зорових функцій протягом дня та тижня. На четвертому уроці



відзначається значне зниження зорових функцій, а впродовж тижня це зниження 

складає 12%. Все це відбивається на функціональному стані всієї центральної 

нервової системи, В звязку з перевтомою у одних дітей відзначається підвищена 

збудливість, іноді -  неадикватна реакція на зауваження вчителя чи репліку 

товариша. Такі діти легко відволікаються, стають рухливо неврівноваженими. У 

інших, навпаки., відзначається загальмованість функцій, крайня повільність, 

подавлений стан. Для попередження таких станів рекомендується в кінці 4-го і 5-го 

уроків давати індивідуальні завдання, не пов’язнані з зоровим навантаженням.

Посильна для дітей мускульна робота забезпечує на довгий час незмінність 

рівня зорових функцій.



Вимоги, які ставляться до уроку в сучасній школі для дітей з
порушеннями ЗОРУ,

1. Зміст навчального матеріалу кожного уроку має бути пов’язаний з 

життям, відображати наукову істину та відповідати рівню розвитку даної науки, а 

методи навчання -  найсучаснішим досягненням дидактики: створення нових 

проблемних ситуацій, дотримання логіки пізнавального пронесу, навчання суворого 

дотримання судження та умовиводів,

2. Учитель завжди повинен пов’язувати навчання з вихованням.

3. Необхідно суворо виконувати офтальмологічні рекомендації, не 

допускати зорового перевтомлення учнів.

4. Забезпечення диференційованого та індивідуального підходу відповідно 

до особливостей та можливостей кожного учня є однією з основних вимог, що 

ставляться до уроку.

5. При плануванні уроку учитель повинен чітко визначити його завдання, 

мету (дидактичну, виховну, корекційну), тип уроку, його структуру та суворо 

дотримуватись мети та змісту під час його проведення.

6. Потрібно забезпечити корекційно-компенсаторну спрямованість уроку: 

всебічно збагачувати учнів уявленнями про оточуючий світ, спираючись на їх 

попередній досвід, використовуючи для цього різноманітні дидактичні засоби, 

створювати конкретно-образну основу для розвитку мисленнєвої діяльності, 

забезпечувати компенсаторний вплив мислення на розвиток особистості учнів з 

порушеннями зору.

7. Важливою вимогою сучасного уроку є активізація розумової діяльності 

шляхом організації самостійної роботи при вивченні нового матеріалу, розширення 

та закріплення отриманих знань, а також забезпечення цілеспрямованого 

керівництва пізнавальною діяльністю учнів при навчанні їх прийомам та способам

сенсорної і розумової діяльності.

8. Під час уроку в класах для дітей з порушеннями зору необхідно 

поєднувати слово та різноманітні види наочності, дотримуватися оптимальних умов 

її використання, виходячи з особливостей сприймання, осмислення,



запам'ятовування та зорових можливостей кожного учня

9. Використовувати на уроках сучасні технічні засоби навчання.

10. Потрібно формувати в учнів вміння та навички використовувати 

отримані знання на практиці, по можливості дотримуючись обов’язкового 

виконання ними практичних робіт

11. Учитель має вести планомірний контроль якості засвоєння знань, 

контроль темпу роботи класу та окремих учнів та заохочувати будь-який успіх.

12. На уроці учні та вчителі повинні дотримуватися правил гігієни зору.
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Діти з вадами зору потребують бережного, охоронного ставлення до них 
стосовно навчального навантаження. Це потрібно для того, щоб запобігти втомі, 
можливому виснаженню, а іноді і нападам головного болю.

В своїй роботі і вчителі, і вихователі повинні спиратись на знання діагнозів 
дітей. Адже особливості зорового сприймання при різних захворюваннях різні. 
Відповідно - і інші рекомендації щодо навантаження, освітлення, часу демонстрації 
роздаткового матеріалу, його розмірів і т.д.

Наприклад:
Міопія - погано сприймається предмет на далекій відстані, при недостатньому 

освітленні. Утруднений перевід погляду з близької відстані на далеку. Рекомендації: 
добре освітити об'єкт, збільшити час на розглядання, підмалювати об'єкти, обвести 
контури, збільшити контраст. При афакії - ті ж самі рекомендації .

Глаукома викликає швидку втомлюваність. При цій патології важливо 
дотримуватись дуже строго режиму зорового навантаження (при перевантаженні 
може підвищитись внутрішньоочний тиск).

Гіперметропія — далекозорість — утруднене сприймання на близькій відстані, 
не розрізняються дрібні деталі. Утруднений спосіб читання. Рекомендації: обвести, 
виділити дрібні деталі. Збільшити відстань між рядками. При амбліопії - 
рекомендації ті ж самі.

Таке порушення зору, як астигматизм - зображення не зберігається в одному 
фокусі. Рекомендації: включити в пізнавальну діяльність органи дотику і інші 
органи чуття; застосовувати рельєфну наочність.

При такому захворюванні, як альбінізм, діти повинні працювати в постійному 
середньому освітленні, в місці, куди не потрапляють яскраві сонячні промені. При 
атрофії зорового нерву - рекомендації ті ж самі.

Порушення окорухових функцій - косоокість, ністагм. В основному в 
діагнозах переважає співдружна збіжна косоокість. Розбіжна косоокість, ністагм. У 
цих дітей порушена цілісність сприймання. Присутня сповільненість зорового 
сприймання. Рекомендації: використання рельєфних зображень; збільшення часу на 
розглядання об'єкту.

Якщо учень має порушення колірного зору - кольороаномалію - він не 
сприймає окремих кольорів. Рекомендації: у доборі демонстраційного матеріалу 
треба використовувати чорно-біле унаочнення, контрастні зображення.

Звужене поле зору — це патологія сітківки. Учні з таким захворюванням не 
можуть сприймати об'єкт в цілому. Рекомендації: підбір оптимального розміру 
ілюстрацій, аналіз ілюстрації по частинах.

Таким чином, врахування особливостей педагогічної техніки в спеціальній 
школі -  далеко не самоціль, а важлива умова і засіб подолання психофізичних 
недоліків кожної дитини та максимального розвитку її особистості.

Я



Як урізноманітнити уроки
англійської мови в 
спеціальній школі

Урок -  це основна організаційна форма навчання в школі. У 
сучасного вчителя всього 45 хвилин для реалізації основної 
функції уроку -  комунікативної. Безперечно, для успішного 
проведення заняття необхідно враховувати вікові 
особливості учнів та їх індивідуальні здібності. Часта зміна 
видів навчальної діяльності, від чотирьох до семи, 
забезпечить підтримку уваги протягом всього заняття.

Уроки англійської мови в школі непогано починати з 
розминки. Для учнів середніх класів це можуть бути 
скоромовки або невеликі римування. Розминка допоможе 
налаштувати слабозорих учнів не тільки на «англійський 
лад», але й дозволить повторити деякі вивчені граматичні 
теми. Наприклад, при проведенні бесіди «Що ви встигли 
зробити сьогодні» у старших класах у якості розминки 
проходить повторення часу Present Perfect.

Лекційний спосіб подачі нового матеріалу на уроках 
англійської мови в спеціальній школі навряд чи викличе 
живий інтерес учнів. Для школярів середніх класів ігрові 
моменти просто незамінні як при поясненні нових тем, так і 
при закріпленні вже вивчених. У віці 10-13 років у дитини 
існує потреба в грі. Вона допомагає формуватися 
особистішим якостям слабозорої дитини та її відношенню 
до людей. Тому для ефективного проведення уроку 
англійської мови в спеціальній школі необхідно 
враховувати цей факт.



Опитування домашнього завдання в середньому і старшому 
класах буде менше нагадувати допит шпигуна біля дошки, 
якщо він буде проведений груповим способом. Робота в 
парах, перш за все, реалізує комунікативну функцію, 
стимулює проведення діалогів, сприяє зняттю мовного 
бар'єру. Більш слабкі діти відчувають себе в групі 
впевненіше, також реалізуючи свої знання.

Особливу популярність останнім часом набуває метод 
проектів у старших класах. Учитель при цьому методі 
навчання виконує роль організатора. Учні самостійно 
проводять дослідження по темі, займаються пошуком і 
обробкою інформації, оформленням отриманих результатів. 
Даний вид діяльності розвиває творчий потенціал 
особистості слабозорого учня і, безсумнівно, підвищує 
інтерес до вивчення предмета.

Уроки англійської мови в спеціальній школі повинні 
проходити в атмосфері емоційно-психологічного комфорту, 
що є однією з необхідних умов ефективного проведення 
заняття.


