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1. КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ШКОЛАХ 
ДЛЯ СЛІПИХ ТА СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ ТА ФОРМИ її  ОРГАНІЗАЦІЇ.
Різні форми позакласної роботи сприяють вирішенню задач розумового, 
громадянського, морального, трудового, фізичного, емоційно-естетичного виховання 
учнів. Досягненню поставлених цілей сприяєте, що спеціальні школи переважно є 
закладами інтернатного типу, де вихованці проводять весь свій час, за виключенням 
вихідних та канікулярних днів. Це дозволяє скоординувати всю навчальну, виховну і 
корекційну роботу, забезпечити їх взаємозв’язок.
Правильно організована позакласна робота дозволяє заповнити дозвілля сліпих і 
слабозорих дітей цікавими і корисними справами, розширити їх особистісні контакти в 
сфері
спілкування, виховати ініціативу і самостійність, розвивати індивідуальні здібності.
В організації позакласної виховної роботи з дітьми, які мають порушення зору поряд з 
іншими, особливого значення набуває принцип корекційної спрямованості. Суть цього 
принципу полягає в тому, що всі заходи, що проводяться в позаурочний час, повинні 
сприяти подоланню відхилень в психофізичному розвитку дітей.
Відомо, що сліпота та слабозорість впливають різноманітно та специфічно в 
індивідуальних варіантах на розвиток всіх психічних процесів та особистісних 
властивостей дитини.
Тому в організації позакласної виховної роботи необхідно враховувати не лише 
загальні, але й індивідуальні особливості дітей але і спрямовувати зміст та форми 
проведення заходів на корекцію (виправлення та покращення) їх пізнавальної дія
льності та особистісного розвитку.
З цією метою в проведенні позакласних заходів необхідно забезпечити:
• розвиток та збагачення конкретних уявлень сліпих та слабо- зорих дітей про предмети 
та явища оточуючої дійсності;
• формування прийомів і способів самостійного спостереження і обстеження різних 
об’єктів;
• розвиток рухової сфери: координація рухів, практичні вміння та навички;
• розвиток просторової орієнтації;
• розвиток ініціативи та самостійності учнів;
• розвиток та збагачення інтересів;
• формування навичок спілкування.
Реалізація названих корекційних завдань можлива лише при умові врахування 
своєрідностей психофізичного розвитку сліпих та слабозорих дітей.
Однією з важливих вимог до організації позакласної роботи є її відповідність інтересам 
учнів з тим, щоб забезпечити їх активну участь в заходах, які проводяться в класі, 
школі. Врахування цієї вимоги робить позакласну роботу дійовим засобом розвитку 
емоційної сфери дітей. Практика підтверджує велику зацікавленість і добровільну 
активну участь дітей в різних формах лозакласної діяльності.
Серед форм лозакласної роботи розрізняють: масові, групові та індивідуальні.
Серед масових форм лозакласної роботи розповсюджені святкові ранки, тематичні 
вечори, літературні вікторини, зустрічі з видатними людьми, кіноперегляди з 
коментарями, читацькі конференції, культпоходи, екскурсії, які проводяться для всього 
учнівського колективу, загально шкільні спортивні заходи, виставки, участь учнів у 
суспільно-корисній праці. Особливої уваги тут надається процесу підготовки заходу. З



метою залучення більшої кількості учасників дітям роздають посильні доручення 
(оформлення школи, організація виставок, підготовка номерів самодіяльності та ін.). 
Масові заходи сприяють вихованню у дітей позитивного ставлення до своєї школи, 
згуртуванню шкільного колективу.
Організація масових позакласних заходів в школах-інтер- натах для сліпих та 
слабозорих дітей має такі особливості:
• діти менш динамічні ніж зрячі, що пояснюється ускладненнями орієнтації у просторі;
• діти погано сприймають те, що відбувається на сцені, в залі, їм потрібні коментарі;
• в процесі підготовки до заходу сліпі та слабозорі діти малоініціативні, що 
пояснюється їх обмеженим життєвим досвідом.
Розглянемо основні види позакласних заходів.
Тематичні вечори, вечори запитань і відповідей присвячуються різноманітним аспектам 
внутрішнього і політичного життя, науки, техніки, культури, спорту, явищ природи 
тощо. На таких вечорах виступають запрошені гості і самі учні школи. В підготовці й 
проведенні цих заходів беруть участь самі учні.
Святкові ранки, літературні вікторини використовуються переважно в роботі з 
молодшими школярами. Для участі в них запрошують відомих людей, письменників та 
ін. Проте, вже в молодшому шкільному віці необхідно розвивати активність сліпих та 
слабозорих дітей у підготовці та проведенні заходів.
Читацькі конференції, літературні вечори, літературно-музичні вечори, художні 
читання — важливий засіб пропаганди
художньої та науково-популярної літератури серед учнів. На читацьких конференціях у 
учасників виробляється вміння критично оцінювати прочитане, відмітити достоїнства і 
недоліки твору, чітко і ясно викладати свої думки, формується культура мислення і 
мовлення.
Тематика читацьких конференцій може бути різноманітною: творчість одного 
письменника; відображення в літературі тієї чи іншої теми та ін.
На відміну від читацьких конференцій, на літературних вечорах відбувається пряме 
знайомство учнів з літературним твором шляхом художнього виконання його в цілісній 
або фрагментарній формі. Літературні вечори присвячуються найчастіше творчості 
одного письменника, а не одній темі, як на конференції. Проводяться також жанрові 
літературні вечори (наприклад, вечір поезії). В проведенні літературних вечорів 
важливо так продумати сценарій, щоб декламація чергувалась з виконанням музичних 
творів.
Групові форми позакласної виховної роботи: політичні інформації, робота з 
періодичною пресою, підготовка радіо і телепередач, класні години, предметні гуртки 
та гуртки художньої самодіяльності, екскурсії, походи, та ін.
Політична інформація може бути оглядовою або тематичною. Оглядова 
політінформація — це коротке популярне повідомлення про найбільш важливі події, які 
хвилюють світ, нашу країну. Тематичні політінформацїї присвячуються розкриттю 
певного питання або кількох питань, органічно пов’язаних між собою. Така 
політінформація поглиблює знання учнів з актуальних питань політичного, 
економічного, культурного і наукового життя країни або міжнародної обстановки. 
Політінформації мають особливу цінність в роботі шкіл-ін- тернатів для дітей з 
порушеннями зору, оскільки існує загроза відірваності шкільного життя від 
суспільного-політичйогог та громадського. Причиною такої відірваності може бути,



існування дітей в закритому соціальному просторі та обмеженість інформації, яку 
отримують діти, що пов'язане з порушеннями зору.
Робота з періодичною пресою передбачає колективне читання й обговорення газет та 
журналів, використання їх матеріалів на політінформаціях. В школах для сліпих та сла- 
бозорих дітей ця робота має специфічність, оскільки дітям важко самостійно читати 
друковані тексти, не адаптовані до порушень зору. Таку періодику їм читають вчителі 
та вихователі. Українське товариство сліпих видає шрифтом Л.Брайля дитячий журнал 
“Школяр”, шрифтом Л.Брайля та збільшеним шрифтом журнал “Заклик” та газету 
“Промінь”. Ці друковані засоби широко використовуються в роботі зі сліпими та сла- 
бозорими дітьми.
Підготовка радіо- і телепередач. У багатьох школах діють радіоцентри, які готують 
спеціальні радіопередачі про всі події шкільного життя. Шкільне радіо транслює 
репортажі з засідань учнівського комітету, комісії дисципліни і порядку, іншу інфор
мацію. Радіопередачі виховного спрямування слухають під час їх транслювання або в 
магнітному запису. Класні керівники та вихователі обговорюють з дітьми теми 
радіопередач.
Проводяться і перегляди телевізійних передач та відеофіль- мів. Важливого значення в 
цьому має організація коментарів для сліпих та слабозорих дітей, в яких повідомляється 
про ті події на екрані, які маючи суттєве значення для сюжету фільму і не можуть бути 
сприйняті дітьми. Після перегляду кінофільму проводиться його обговорення, під час 
якого уточнюються події, дається їм морально-етична оцінка.
Однією з найбільш поширених форм виховної роботи є година класного керівника. Такі 
зустрічі класного керівника з учнями є важливим засобом формування у них моральної 
поведінки.
Тематика годин класного керівника визначається самим вчителем з числа 
найактуальніших питань, які турбують класний колектив. Ці години можуть 
проводитись у формі етичної бесіди, лекції, диспуту, усного журналу, зустрічі з 
цікавими людьми, обговорення книг, підбиття підсумків діяльності учнів за чверть, рік 
та ін.
Важливе місце у позакласній виховній роботі займають предметні гуртки та гуртки 
художньої самодіяльності.
Виховна цінність участі в роботі гуртків полягає в тому, що учні в них об’єднуються за 
спільними інтересами, які збли
жують їх, пробуджують почуття відповідальності, колективне переживання успіхів і 
невдач. Учні мають можливість проявити свою творчість, розумно провести вільний 
час. Успіхи від участі в гуртковій роботі створюють у дітей оптимістичний настрій, 
підвищують їх соціальну та пізнавальну активність.
Дослідження, проведене студентами-тифлопедагогами з метою з’ясування 
усвідомленості вибору участі в роботі того або іншого гуртка, показало, що це залежить 
від обізнаності учнів про характер та зміст роботи цих гуртків. Так, наприклад, учням 5- 
9 класів пропонувалось відповісти на такі питання:
1. В якому гуртку ти береш участь?
2. Чому ти записався саме в цей гурток? Хто тобі порадив це зробити?
3. Який вид роботи гуртка тобі подобається? Чому?
4. Чого б ти хотів навчитися, працюючи в гуртку?
5. Які твої плани йа майбутнє?



Аналіз відповідей учнів показав, що при виборі гуртка вони керуються загальними, 
нечіткими уявленнями про зміст їх роботи, що свідчить про їх індиферентне ставлення, 
з одного боку, та про недостатню ефективність діяльності цих гуртків. Часто діти з 
порушеннями зору не спроможні співставити свої здібності до певного виду діяльності 
із завданнями та змістом роботи гуртка. Для цього тифлопедагоги школи повинні про
водити глибоке попереднє вивчення нахилів та інтересів дітей, а відповідність 
підібраного гуртка забезпечить успішність діяльності в ньому дитини, що в свою чергу 
надасть її життю особливого змісту, цінності та оптимізму.
Проведення екскурсій в позакласній роботі з дітьми, які мають порушення зору, ставить 
на меті встановлення зв’язку школи з життям, ознайомлення учнів з природою, 
трудовою діяльністю оточуючих людей, оволодіння просторовою орієнтацією у 
великому просторі, ознайомлення з натуральними об’єктами, які знаходяться в 
природних для них умовах. Великі труднощі для сліпих та слабозорих дітей має 
сприймання явищ, рухливих об’єктів, які змінюють свій стан. Тому перед екскурсією 
дітей знайомлять з тим матеріалом, який буде сприйматися в словесній та наочній 
формах. Під час екскурсії
з’ясовується що і як бачать учні. Наприклад, чи бачать учні із залишковим зором 
об’єкти, розташовані на узбіччі, як незрячі сприймають ті або інші об’єкти за 
допомогою збережених у них аналізаторів.
Проведення екскурсій з сліпими та слабозорими учнями відбувається в три етапи: 
підготовчий, основний та підсумковий.
На підготовчому етапі з дітьми проводять бесіду про мету екскурсії, використовуючи 
демонстрацію наочних посібників (малюнків, схем) та поясненнями. Визначається 
місце проведення екскурсії, час і тривалість, маршрут, загальні завдання учням.
На основному етапі роздаються індивідуальні та групові завдання дітям, під час 
екскурсії проводиться розповідь вчителя або екскурсовода. Закінчується основна 
частина самостійною роботою учнів в використанням спостережень, збору матеріалів 
(гербарію), робиться схематичний запис або малюнок того, що було вивчено.
На підсумковому етапі заслуховуються звіти учнів, їх узагальнення вчителем, 
проводиться заключна бесіда і робляться висновки.
Екскурсії і прогулянки носять оздоровчий характер. Але слід відрізняти прогулянку від 
екскурсії. Якщо дітей знайомлять з великою кількістю об’єктів, вона, по суті, 
перетворюється в екскурсію. Шлях від школи до місця екскурсії є прогулянкою. Перед 
прогулянкою дітям вказують, що необхідно побачити, з’ясувати. Під час прогулянки 
тифлопедагог звертає увагу учнів на ті об’єкти і явища, які виявляються значимими з 
точки зору наміченого плану. Так, наприклад, під час прогулянки містом учнів 
знайомлять з вулицями і будинками на них.
В індивідуальній виховній позакласної роботі використовуються позакласне читання, 
колекціонування та ін. Потреба індивідуального підходу у вихованні дитини зумовлена 
необхідністю впливу на кожну окрему особистість. Необхідною умовою успішної 
індивідуальної роботи є вивчення індивідуальних особливостей учнів. Така робота 
повинна проводитись систематично, спрямовуватися не лише на проведення бесід з 
конкретного приводу, а й наперед продуманих профілактичних розмов та інших заходів 
з вихованцями.
Методика індивідуального виховного впливу залежить від індивідуальних особливостей 
учня. Індивідуальний вплив здійснюється через безпосередній вплив педагога на



особистість учня або через колектив та батьків, дітей.
Індивідуальні форми роботи часто поєднуються з груповими та фронтальними. 
Позакласне читання є одним з найважливіших джерел збагачення сліпих та слабозорих 
дітей знаннями про оточуючу дійсність.
Сучасна спеціальна школа для дітей з порушеним зором повинна формувати активного 
читача, який би зміг самостійно прочитати книгу і розібратися в ній, у якого б виникала 
постійна потреба в читанні, який би міг вибрати потрібну книгу на певну тему. 
Позакласне читання покликане формувати в учнів з порушеним зором основи читацької 
самостійності. Поняття “читацька самостійність” як особистісна властивість читача 
характеризується наявністю у читача мотивів, які збуджують його звертатися до 
книжок, і системи знань, умінь і навичок, які дають можливість з найменшими 
витратами часу і зусиль реалізувати свої спонукання згідно з суспільною і особистісною 
необхідністю.
Об’єктивним показником читацької самостійності у дітей з порушеним зором можна 
вважати знання широкого кола доступних дітям даного віку книжок, усвідомлення того, 
що книжка — основне джерело поповнення знань, задоволення пізнавальних інтересів, 
уміння орієнтуватися у книжковому світі, вибирати для читання перш за все твори, які 
ввійшли до скарбниці вітчизняної і зарубіжної літератури, а також здатність самостійно 
засвоювати з прочитаного те найкраще і найцінніше, що виробило людство протягом 
століть.
Робота з дитячою книгою служить прекрасним засобом виховання: розвиває бажання 
вчитися, багато знати і вміти, формує свідомість дітей.
Вміння і навички роботи з книгою формуються поступово, якісно ускладнюються від 
класу до класу. Це відбивається і на виборі книги (тематика, жанри, мова, розміри 
книги), і на інтересі до їх авторів, на використанні апарата книги (обкладинка, 
титульний лист, зміст, передмова, ілюстрації), на веденні записів.
В спеціальній школі організована система керівництва роботою з дитячою книгою 
учнів, яка передбачає не тільки поглиблене читання книг, але і спеціальне навчання — 
вивчення окреслених програмою знань, умінь і навичок.
Вищий ступінь читацької діяльності — самостійність в читанні учнів з порушеним 
зором, тобто здібність свідомо вибирати книгу, без сторонньої допомоги прочитати її. 
Учень повинен навчитися пристосовувати спосіб читання до мети читання, брати із 
книги сповна все, що вона може дати, все цінне, що в ній є і може бути дано читанням. 
Сучасна спеціальна школа з перших днів навчання учнів з порушеним зором різнобічно 
допомагає їм привертатися до мистецтва читання і на уроках навчання грамоти, і на 
уроках читання, і в позаурочний час, але в кожному випадку процес навчання роботи з 
дитячою книгою здійснюється особливо.
Сліпі та слабозорі діти значно пізніше, ніж зрячі, починають читати книжки. Проте, так 
само як діти з нормальним зором, вони характеризуються широтою інтересів: люблять 
читати про життя дітей-школярів, про тварин, про космос і взагалі про природу, 
техніку, дуже люблять казки.
Завдання позакласного читання учнів спеціальної школи полягають у наступному:

І • формування вмінь використовувати спеціальні оптичні засоби для читання книжок, 
надрукованих звичайним шрифтом або рельєфним шрифтом для сліпих;
• формування в учнів вміння користуватися збереженим зором, використовувати 
збережені аналізатори;



• ознайомлення учнів з доступним колом дитячої літератури;
• розвитку в учнів уміння повноцінно сприймати, осмислювати і відтворювати зміст 
прочитаних творів, висловлювати особисте ставлення до прочитаного;
• розвиток емоційно-почуттєвої сфери, образного мислення учнів;
• розвиток, накопичення і поглиблення бібліотечно-бібліографічні знань, умінь й 
навичок вибирати потрібний матеріал для читання;
• формування в учнів елементарних морально-етичних уявлень;
• розвиток адекватних емоційних реакцій на події, які відбуваються в тйорі;
• розвиток і корекція мімічних рухів обличчя та жестів під час усних розповідей, участі 
в діалогах;
• формування елементарних прийомів аналізуючого спостереження;
• розвиток пізнавальної активності;
• розвиток уявлень та формування на їх основі предметних співвідношень слів (назв 
предметів, ознак, дій);
• навчання висловлювати свою думку, аргументувати її, рецензувати відповіді 
однокласників, вносити свої корективи;
• збагачення словникового запасу учнів, чуттєвого досвіду дітей як основи для 
складання особистих висловлювань;
• розвиток зв’язного мовлення учнів.
Виконання цих завдань здійснюється в процесі різнобічної діяльності дитини з 
книжкою на уроках позакласного читання, бібліотечних заняттях, у позаурочний час 
(проведення літературних ігор, ранків, свят книжки тощо). Забезпечують цей процес 
учитель, вихователь групи, працівники бібліотеки.
У системі занять з формування навичок самостійної читацької діяльності необхідно 
відвести час для підготовчих (пропедевтичних) занять з метою накопичення знань і 
уявлень про навколишній світ, що забезпечує розуміння того, що читається. Цю роботу 
бажано проводити під час екскурсій, цільових прогулянок з вчителем та вихователем 
під час спеціальних занять з розширення й збагачення знань дітей, на які в режимі 
школи для дітей з порушеним зором відведено спеціальні години.
Ефективність організації роботи з позакласного читання залежить від ряду умов, які 
повинен знати і дотримуватися вихователь. Важливими серед них є наступні:
Особистий зразок тифлопедагога. Вчитель для дитини — кваліфікований читач; він 
постійно демонструє зразок став- лення до книги і читання; він доброзичливо і 
впевнено передає дітям з порушеним зором свої читацькі звички.
Книжкове оточення. В класі формується куточок читання, який функціонує на протязі 
всього навчального року. В ньому зібрано 15-20 дитячих книжок на різні теми. Крім 
того, після кожного заняття книги про те саме, такі ж самі, того ж самого автора і 
просто цікаві приносять до класу учні. Так, на протязі року в класі формується своя 
бібліотека знайомих і улюблених для дітей книжок.
Метод роботи з дитячою книгою, тобто шлях, який приводить до глибокого, міцного і 
повного засвоєння кожною дитиною змісту книги на доступному їй рівні. Це метод — 
читання-розглядання. Діти за допомогою вчителя знаходять в книзі прочитаний твір, 
виділяють, пробують прочитати надписи, детально і уважно розглядають всі розміщені 
до цього твору ілюстрації, вчаться роздумувати про прочитане. В процесі 
співвідношення тексту і ілюстрації діти легко запам’ятовують прочитані твори і книги, 
асоціюють специфіку цієї єдності з авторською приналежністю і цікавляться книжками
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Організація дозвілля в 
школах-інтернатах 

для сліпих та 
слабозорих дітей



2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ В ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ ДЛЯ СЛІПИХ ТА 
СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ.
В системі навчально-виховної роботи шкіл-інтернатів для сліпих та слабозорих дітей 
велику роль відіграє правильна організація дозвілля учнів. Весь вільний від навчання та 
режимних заходів час в умовах школи-інтернату повинен бути використаний учнями 
цікаво і змістовно. В цей час учні мають змогу задовольняти свої індивідуальні 
інтереси, потреби, добре відпочити. Організацію дозвілля не можна пускати на 
самоплив, незрячі діти часто самі не можуть знайти собі цікаву справу, а це призводить 
до виникнення шкідливих звичок таких як нав’язливі рухи, крутіння на одному місці, 
куріння, бездіяльність.
Організація дозвілля в школах-інтернатах для дітей з порушеннями зору, порівняно з 
масовою школою, має певні труднощі. Так, внаслідок порушення зору ускладнюється 
вільне пересування та орієнтування дитини в просторі. Боячись травм при 
наштовхуванні на оточуючі предмети, вона мало пересувається і більшість свого 
вільного часу проводить сидячи на одному місці. В зв’язку із цим у дітей 
спостерігається упо- вільненість і невпевненість в рухах, млявість, анемічність тощо. 
Сліпа та слабозора дитина обмежена в своїх можливостях наслідувати інших. Те, що 
сприймає зряча дитина незалежно від своєї волі, вимагає від незрячого значного 
напруження. Без педагогічного впливу діти часто не намагаються напружувати свої 
зусилля, що приводить їх до пасивності.
Негативні наслідки, пов’язані з сліпотою, часто посилюються неправильним 
вихованням сліпої дитини в дошкільному віці. Якщо дитина не виховувалась в 
спеціальному дошкільному закладі, вона часто має обмежений ігровий досвід, не вміє 
спілкуватись з іншими дітьми.
Відомо, що при правильній організації навчально-виховної роботи в школі-інтернаті 
створюються найбільш сприятливі умови для психічного та фізичного розвитку дитини 
з порушеним зором. На жаль, в практиці роботи шкіл для сліпих та слабозорих в 
організації та проведенні дозвілля недостатньо враховуються особливості роботи з 
такими дітьми і часто дозвілля обмежується слуханням радіопередач, грамзапису та 
читанням книг. Мало уваги приділяється проведенню рухливих ігор на свіжому повітрі, 
іграм з дитячим конструктором, моделюванню т. ін.
Враховуючи специфіку роботи школи-інтернату для сліпих та слабозорих дітей, 
організацію дозвілля повинні забезпечувати не тільки вихователі, а й класні керівники, 
шкільний психолог, вчителі-предметники. Крім того, в цій роботі можуть допомагати і 
учні старших класів.
Знання факторів, які впливають на формування особистості сліпої та слабозорої дитини, 
допоможе вихователю організувати дозвілля відповідно до можливостей, нахилів, 
зацікавлень та корекційно-виховних завдань. Так, наприклад, якщо у осліплої дитини є 
добре сформовані рухи, достатній запас конкретних
уявлень, але ще не вироблені компенсаторні прийоми і вона ще не навчилась жити без 
зору, вихователь повинен спрямувати роботу на заняття, які б сприяли розвитку 
збережених аналізаторів, так би мовити переорієнтували дитину на життя в нових для 
неї умовах. По відношенню до сліпих від народження дітей вихователь виходить дещо з 
інших міркувань. Для цих дітей дозвілля повинно бути більш пов’язане з рухливими 
іграми, різноманітними іграшками та предметами.
Матеріали для початкового ознайомлення з дитиною вихователь дістає з протоколів



медико-педагогічної комісії та особових справ учнів, в яких є відомості про причини 
сліпоти, стан зору та інших органів відчуття. З педагогічних характеристик він 
дізнається про різні прояви особистості дитини, її моральні якості, ставлення до 
колективу, інтереси тощо. Важливий матеріал дають бесіди з батьками дитини. Після 
них для вихователя стануть зрозумілішими вчинки дітей, їх поведінка.
Багато інформації про дитину дає гра або колективна робота. В невимушених 
обставинах дитина розкривається перед вихователем, виявляючи свої можливості, 
уміння, прагнення. Спостереження за дитиною в ігровій та трудовій діяльності дають 
цінний матеріал для більш повного уявлення про неї та можуть бути основою для 
визначення напрямків роботи. Крім того, протягом навчального року вихователь 
проводить спостереження за учнем, фіксуючи характерні прояви його поведінки в 
своєму щоденнику. Систематизуючи зібраний матеріал, вихователь одержує змогу 
виробити відповідні прийоми роботи з дитиною, які можуть бути корисними не лише 
для організації дозвілля, але й для інших форм навчально-виховної роботи в школі. 
Велике значення для організації дозвілля сліпих дітей має забезпечення необхідним 
матеріалом (художньою літературою, друкованою рельєфним або збільшеним 
шрифтом, іграшками, матеріалами для моделювання та конструювання, радіоприй
мачами, телевізором, спортивним інвентарем тощо) та місцем для проведення різних 
форм дозвілля. В зв’язку з тим, що для сліпих та слабозорих дітей державною 
промисловістю майже не виготовляються спеціальні ігри, використовуються ігри, 
розраховані на зрячих. Більшість з них можуть бути повністю
без змін використані для сліпих дітей. Це різні види конструкторів, спортивний 
інвентар, іграшкові машини і т.ін. В деякі ігри вносяться невеликі зміни, які роблять їх 
доступними сліпій дитині (шахи, шашки, різні види лото і ін.)- Крім цього, треба 
подбати і про виготовлення саморобних іграшок.
В школі весь ігровий матеріал знаходиться у певному, відведеному для нього місці, 
призначається працівник, який відповідає за стан та збереження майна. Часто в школах 
створюються ігрові куточки у виховних групах, які найповніше задовольняють потреби 
учнів. Одержавши нові іграшки, вихователь детально знайомить учнів з ними, дає 
кожному учневі завдання обстежити їх, розповідає про їх призначення, правила 
користування і будову. Якщо цього не зробити, учні, почнуть самостійно знайомитися з 
іграшками і можуть зіпсувати їх. З метою виховання бережливого ставлення до майна, 
вихователь час від часу разом з учнями ремонтує іграшки, книжки та різне обладнання. 
В настільні ігри діти можуть гратися в класах або спеціальних кімнатах, якщо це 
дозволяють умови школи-інтернату.
Особливу увагу вихователі повинні приділяти вибору місця для проведення рухливих 
ігор. З метою уникнення нещасних випадків вихователь вибирає майданчик з відносно 
рівним ґрунтом, детально знайомить учасників гри з межами ділянки, звертаючи увагу 
на небезпечні місця (дерево, стовпи та ін.). Якщо цього не зробити, в учнів знизиться 
зацікавленість до гри, і вони будуть не стільки грати, скільки берегтись від травм. 
Знання сліпим учнем того, що простір перед ним під час гри не має небезпеки, робить 
його сміливішим та жвавішим. Доцільно у небезпечних місцях самому вихователеві 
страхувати учня від можливих травм.
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3. САМОПІДГОТОВКА В СТРУКТУРІ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В 
ШКОЛАХ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
3.1. Підготовка учнями домашніх завдань як форма організацнїх навчальної 
діяльності
В закладах інтернатного типу, якими є ніколи для дітей з глибокими порушеннями зору, 
виконання домашніх завдань відбувається не в ізольовано-індивідуальних умовах, а 
всією групою. Це в свою чергу, сприяє вихованню в учнів взаємодопомоги, створює 
сприятливі умови для раціональної організації навчального процесу і систематичного 
виконання домашніх завдань, для здійснення успішного педагогічного керівництва і 
контролю, встановлення правильного співвідношення між різними видами навчальної 
роботи, а також трудового навчання і виховання школярів.
В педагогічній літературі самопідготовка визначається, як щоденні навчальні заняття 
учнів з виконання домашніх завдань в умовах шкільного подовженого дня під 
керівництвом і контролем педагога.
Сутність самопідготовки полягає в систематичному упорядкованому виконанні 
різноманітних завдань вчителя, пов’язаного з витратами розумових та фізичних зусиль, 
вольової напруги. Самостійна робота учнів на самопідготовці відбувається під 
керівництвом вихователя. Таке керівництво має здійснюватись в трьох напрямках:
1) формування умінь самостійної роботи над завданнями;
2 ) забезпечення виконання всіма учнями завдань вчителя;
3) індивідуальна допомога окремим вихованцям з метою самостійного подолання 
ними певних труднощів.
За характером керівництва виконанням домашніх завдань виділяють три форми 
організації самопідготовки: фронтальна, фронтально-індивідуальна та індивідуальна. 
Фронтальна форма організації занять з підготовки домашніх завдань доцільна на 
початковому етапі навчання школярів навичок і прийомів самостійної навчальної 
роботи. При цьому втручання вихователя в роботу учнів досить значне. Його робота в 
цей період аналогічна роботі вчителя. Саме тому і структура самопідготовки нагадує 
урок, а домашні завдання не повинні бути занадто складними.
Найпоширенішою формою організації домашніх завдань вважається фронтально- 
індивідуальна. До її змісту входить надання індивідуальної допомоги учням, вибіркова 
перевірка знань, спостереження і контроль за ходом виконання завдань.
Нарешті, найбільш ефективною для розвитку самостійності дітей формою організації 
позаурочних навчальних занять є індивідуальна. Така форма дає учням право 
визначення не лише послідовності, але й місця виконання завдань. Вона заснована на 
свідомості, зацікавленості і самостійності учнів, а виконання завдань вимагає від учнів 
значної активності.
Вибір тієї чи іншої форми визначається віковими особливостями і рівнем знань учнів.
В практиці шкіл-інтернатів визначається така структура занять з самопідготовки:
1. Вступна частина.
2 . Самостійна робота учнів.
3. Підведення підсумків роботи.
Керівництво самопідготовкою здійснює вихователь. Але /надмірне керівництво 
позаурочною навчальною діяльністю школярів вчителем має певну небезпеку. Така 
організація підготовки домашніх завдань призводить до зайвої опіки дітей, а це, в свою 
чергу, може призвести до репетиторства, до гальмування розвитку навичок самостійної



роботи, до перевтомлення учнів.
В режимі школи-інтернату самопідготовка проводиться в другій половині дня. Роль 
вихователя при цьому полягає в організації порядку в класі, спостереженні і контролі за 
ходом виконання домашніх завдань, наданні допомоги учням і формуванні у них умінь 
самостійної роботи.
Правильно організована самостійна підготовка в школі для слабозорих дітей сприяє 
вирішенню багатьох навчальних та корекційно-виховних задач. До них слід віднести:
1) підготовку до активного сприймання нових знань на уроці, до Цілеспрямованого 
формування у дітей навчальних умінь і навичок;
2) закріплення, поглиблення і усвідомлення раніше отриманих знань, умінь і 
навичок;
3) творче застосування знань, умінь і навичок в навчальній діяльності;
4) перевірка знань, умінь і навичок, отриманих на уроці або на самопідготовці;
5) розвиток вмінь І навичок самостійної роботи з підручником, різним дидактичним 
матеріалом, з проведення елементарних дослідів на природному матеріалі, які 
розвивають спостережливість і мислення;
6) самостійне отримання знань з допомогою читання літератури, перегляду науково- 
популярних кінофільмів, навчальних передач;
7) сприймання і усвідомлення знань, вироблення на їх основі нових умінь і навичок;
8) формування пізнавального інтересу до навчальних предметів.
Головне завдання вихователя на самопідготовці — закріпити знання, навчити 
працювати їх в колективі, дотримуватись режиму навчальної роботи, виховувати 
свідоме ставлення до виконання домашніх завдань, дисциплінованість, наполегливість, 
відповідальність.
До особливостей самопідготовки в організаційно-педагогічному плані слід віднести 
такі;
1) самопідготовка здійснюється при безпосередньому керівництві і контролі з боку 
педагога (вихователя);
2) самопідготовка проводиться в спеціально обладнаному класному приміщенні і в 
чітко визначений час;
3) самостійна робота сліпих та слабозорих учнів здійснюється не поодинці, а в 
колективі, що створює сприятливі умови для співробітництва (взаємодопомоги, 
взаємоперевірки виконаних завдань і т. ін.);
4) самостійна робота школярів на самопідготовці планується вихователем або 
вчителем в тематичних щоденних навчальних планах. Це створює широкі можливості 
для використання творчої і пошукової діяльності в навчальному процесі,
5) для виконання завдань вчителя на самопідготовці учні використовують 

можливості шкільної бібліотеки, предметних кабінетів, їх обладнання, наочності. 
Переваги самопідготовки сліпих та слабозорих дітей в школі-інтернаті перед 
домашньою навчальною роботою учнів полягають в тому, що дозволяють вихователю 
більш цілеспря
мовано здійснювати розвиток дітей і виховувати в них активне і самостійне ставлення 
до навчання.
3.2. Забезпечення педагогічного керівництва самопідготовкою дітей з 
порушеннями зору
Питання про те, хто" повинен проводити самопідготовку — вчитель чи вихователь,



тривалий час залишалось відкритим для дискусії. Переважно розглядались такі точки 
зору з цього питання.
Перша точка зору розглядала самопідготовку як другу важливу форму навчальних 
занять, тому керувати нею повинен вчитель. За цим принципом розроблений так званий 
метод передування, суть якого полягає в тому, що після кожного уроку за розкладом 
проводиться самопідготовка.
Однак такий метод на практиці виявився недосконалим через зниження виховної ролі 
самопідготовки; дидактична самопідготовка перетворилась на урок, в результаті чого 
навчальні заняття розтягувались на весь день.
Така форма самопідготовки зовсім не підходить для навчання сліпих і слабозорих учнів, 
оскільки призводить до їх швидкого стомлення.
Друга точка зору передбачає, що по закінченні певного часу, коли діти під 
керівництвом вихователя отримають і закріплять навички самостійної роботи, 
самопідготовку краще за все проводити без педагогічного контролю.
Але навіть в масових школах-інтернатах цю ідею реалізувати не вдалось, хоча на її 
основі виникли так звані групи довіри.
Проведення самопідготовки без педагогічного контролю у сліпих та слабозорих учнів 
виявляється неможливим через їх пізнавальні особливості та організаційні труднощі. 
Оптимальною з методичного і практичного боку була визнана форма проведення 
самопідготовки під керівництвом вихователя. Вихователь, як правило, краще знає 
індивідуальні особливості своїх учнів і може з максимальною результативністю 
організувати їх самостійну роботу.
Але самопідготовка в такому вигляді, в якому вона застосовується нині в школах для 
дітей з порушеннями зору, має певні недоліки через те, що вихователь, намагаючись 
вкластися у встановлений для самопідготовки час, і у випадках, коли затягується робота 
у невстигаючих учнів, сам допомагає їм і при цьому перетворюється з вихователя на 
репетитора.
Оскільки невстигаючих учнів у класі буває немало, вихователь залучає до 
репетиторства сильних учнів. В свою чергу ці учні, прагнучи швидше позбавитись від 
такого обтяжливого обов’язку, замість дійсної допомоги йдуть шляхом підказки та 
надання своїх письмових робіт для списування.
Наступним виявленим недоліком є те, що вихователі, прагнучи досягти високої 
успішності, застосовують неправильні методи організації виконання домашніх завдань. 
Вони, наприклад, розширюють межі самопідготовки в часі, а це не припустимо, 
оскільки викликає у дітей перевтомлення, яке негативно впливає на залишковий зір і на 
пізнавальний інтерес, тому вихователь повинен знати не лише навчальні програми 
свого класу, але й індивідуальні рекомандації вчителя, враховувати особливості 
навчально-виховної роботи із слабозорими дітьми.
Важливою умовою правильної організації самопідготовки і підвищення її ролі в 
навчанні і розвитку слабозорих дітей є забезпечення раціонального зв’язку між уроком і 
самопідготовкою як формами організації навчальної діяльності слабозорих школярів, 
що досягається посиленням взаємозв’язку між вчителем і вихователем.
Вище ми вказували на взаємозв’язок і взаємовплив основних форм навчального процесу 
в школі для слабозорих — уроку і самопідготовки.
Від якості пояснення навчального матеріалу на уроці залежить успішність та якість 
виконання домашнього завдання на самопідготовці. На різних етапах уроку вчитель дає
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учням самостійну роботу, навчає їх прийомам виконання письмового або усного 
завдання. Таким чином, основи самостійної навчальної роботи учнів закладаються вже 
на уроці. У випадках, коли вчитель через недостатність часу викладає матеріал не 
повністю, поспішаючи, учні витрачають більше часу і зусиль на виконання домашнього 
завдання на самопідготовці. Навіть
один урок, проведений вчителем на низькому рівні, негативно впливає на виконання 
домашніх завдань не лише з даного предмету, а й з інших також. Зосередження уваги на 
цьому завданні послаблює пізнавальні можливості слабозорих учнів, войи не встигають 
виконувати ті завдання, які були добре пояснені.
Якісно проведений вчителем урок, під час якого сліпі або слабозорі учні адекватно 
сприйняли і засвоїли новий матеріал, є гарантом високої їх активності під час 
самопідготовки. Вони відчувають задоволення від виконаної роботи та впевненість в 
успіху, рідко звертаються по допомогу, в них не виникає бажання застосовувати нечесні 
методи роботи — списування, підказку інші.
Успішність виконання домашніх завдань залежить також від проведеного на уроці 
закріп лен н я  матеріалу. Я кщ о вчитель на у р о ц і п р о в ів  закріп лен н я  н о ви х  знань, то п ід  
час самопідготовки слабозорі учні припускаються меншої кількості помилок. 
Ефективність виконання домашніх завдань залежить також від того, наскільки глибоко 
учні сприйняли навчальну задачу, об’єм і зміст навчальної роботи, способи її 
виконання, наскільки чітко уявляють результати роботи, наскільки добре вони були 
проінструктовані вчителем щодо прийомів виконання домашньої роботи.
Отже, основною функцією вчителя на уроці є пояснення програмного матеріалу, 
визначення домашнього завдання та інструктаж стосовно прийомів його виконання. 
Основною ж функцією вихователя на самопідготовці є організація самостійної роботи, 
порядку та дисципліни, виховання навичок самостійної роботи, надання своєчасної до
помоги учням.
3.3. Взаємозв’язок вчителя і вихователя як невід’ємна частина єдиного навчально- 
виховного процесу і корекційної роботи школи
Практика роботи багатьох педагогічних колективів показує, що самопідготовка 
проходить успішно в тих школах, де налагоджений тісний взаємозв’язок адміністрації 
школи, вчителів і вихователів, які забезпечують керівництво підготовкою домашніх 
завдань (самопідготовкою).
Самопідготовка є прямим продовженням навчальної роботи на уроках. Знання, 
отримані учнями на уроці, закріплюються під час виконання домашніх завдань. Тому 
однією з головних умов, що забезпечують успіх на самопідготовці, є постійна 
взаємоінформованість вчителя і вихователя стосовно уроків, особливостей викладання 
навчального матеріалу, стосовно методики проведення уроку, пояснення домашніх 
завдань, їх об’єм, труднощів, що виникають під час самопідготовки.
Тісний зв’язок вчителя і вихователя — невід’ємна частина єдиного навчально- 
виховного процесу і корекційно-педагогічної роботи, що проводиться в школі для 
слабозорих.
Для організації такого взаємозв’язку пропонується ведення вчителем і вихователем 
спільного зошиту. Така робота допомагає забезпечити диференціацію домашніх завдань 
з урахуванням індивідуальних зорових можливостей дітей, сприяє визначенню 
предмету, з якого необхідно розпочинати самопідготовку і правильному вибору форми 
її організації, дає можливість визначити фактичну тривалість роботи сліпих та



слабозорих учнів з виконання домашніх завдань.

Наведемо зразок зошиту взаємозв’язку роботи вчителя і вихователя.

Вчитель повинен визначити тему та мету уроку з якого діти отримують домашнє 
завдання, коло основних понять і
категорій, корекційну спрямованість, засоби компенсації порушеного зору і довести все 
це до відома вихователя для того, щоб він більш спрямовано керував діями учнів гіри 
виконанні домашніх завдань.
В “Зошит взаємозв’язку...” вчитель записує домашнє завдання для всього класу, а також 
завдання учням, які працюють за індивідуальними програмами, вказує, на що особливо 
необхідно звернути увагу при підготовці, дає поради і рекомендації. Ці записи повинні 
допомогти вихователю проконтролювати те, як діти використовують в самостійній 
роботі вказівки та інструкції вчителя, чи виконують завдання самостійно і, якщо 
необхідно, надати допомогу учню.
По закінченні самопідготовки вихователь записує в зошит свої зауваження щодо 
труднощів, які мали місце при виконанні завдань, записує ті питання, які були погано 
засвоєні учнями на уроці, а також тих дітей, які потребують додаткового пояснення 
матеріалу.
Для ефективності такого взаємозв’язку, для того щоб творче співробітництво вчителя і 
вихователя стало постійною практикою роботи, органічно влилося в специфіку 
викладання предметів, необхідно на методичних засіданнях обговорювати шляхи, 
засоби і способи взаємодії тифлопедагогів. Це можуть бути особисті зустрічі, бесіди, 
спільне планування корекційно- педагогічної роботи з конкретних розділів і тем 
програмного матеріалу, створення та підготовки спеціального роздаткового 
дидактичного матеріалу для самопідготовки сліпих або слабо- зорих учнів, ведення



зошита, журналу записів індивідуальних завдань та ін.
Однак лише такої форми взаємозв’язку недостатньо для забезпечення єдиних 
педагогічних вимог і ефективної організації самопідготовки. Тому виникає необхідність 
в періодичному відвідуванні вчителем і вихователем самопідготовки і уроків, в обміні 
думками на щоденних зустрічах і на спеціальних нарадах.
Так, вчитель з метою надання методичної допомоги вихователю і учням повинен не 
менше, ніж 1-2 рази на місяць бути присутнім на самопідготовці, а вихователь з метою 
вивчення учнів — 2-3 рази на місяць відвідувати уроки.
Вчитель, відвідуючи години самопідготовки, визначає правильність І дозування 
заданого матеріалу, а також учнів, які потребують додаткових занять.
Вихователь, відвідуючи уроки, особливу увагу приділяє формулюванню питань під час 
перевірки якості вивченого уроку, слухаючи відповіді учнів, визначає, хто з них 
неякісно виконав завдання і хто через особливості пам’яті забув вивчений урок.
Таким чином, взаємозв’язок вчитель-вихователь є важливою умовою правильної 
організації самопідготовки та підвищення її ролі в навчанні та розвитку слабозорих 
учнів; забезпечує раціональний зв’язок і наступність між уроком та підготовкою 
домашніх завдань як різних форм організації пізнавальної діяльності слабозорих 
школярів в єдиній системі навчально- виховної і корекційної роботи.
Слід визначити важливість умов, за допомогою яких здійснюється такий зв’язок. До 
них належать:
• дотримання єдиних вимог до слабозорих учнів, які висуває вчитель на уроці і 
вихователь під час виконання домашніх завдань;
• визначення вчителем змісту домашніх завдань в залежності від індивідуальних 
можливостей дітей та об’єму завдань у відповідності з оптимальними нормами часу для 
їх виконання і врахування вихователем цих моментів;
• спільне обговорення методики проведення уроку і самопідготовки у відповідності з 
типом уроку;
• взаємне відвідування уроків вихователем і самопідготовки вчителем з наступним 
обговоренням;
• постійне ведення зошиту координування роботи вчителя і вихователя.
Знаючи характер домашнього завдання, вихователь може визначати предмети, з яких 
необхідно розпочинати самопідготовку. Краще розпочинати з легких завдань.
З метою організації взаємних відвідувань і взаємного контролю вчителя і вихователя 
необхідно визначити дні консультацій. Для цього краще за все відвести один день — 
п’ятницю. В цей день педагоги зустрічаються для обговорення їх спільних дій на 
наступний робочий тиждень. Вчителі повідомляють вихователів про наступні теми 
уроків, їх цільове призначення, рекомендують, які необхідно провести практичні 
роботи, уточнюють теми екскурсій, бесід, форми організації самопідготовки і т.п.
3.4. Санітарно-гігієнічні умови проведення самопідготовки в школах-інтернатах 
для дітей з порушеннями зору
Одним з важливих аспектів організації самопідготовки в школі для слабозорих дітей є 
створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов праці. Самопідготовку, як і уроки, 
слід проводити в класах та навчальних приміщеннях, обладнаних партами або 
учнівськими столами, укомплектованих підручниками та навчальними посібниками з 
розрахунку на кожного слабозорого учня, а також дидактичним матеріалом та на
очними посібниками.
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В процесі самопідготовки необхідно активно використовувати технічні засоби навчання 
та засоби наочності. Кожен слабозорий учень повинен бути забезпечений зручним 
робочим місцем у відповідності з його ростом та і станом зору.
Для слабозорих учнів рекомендуються одномісні універсальні парти та столи з 
параметрами, що регулюються, або використання підставок з тугого картону чи фанери 
з нахилом 30°-40° до горизонтальної поверхні. Цим самим забезпечується збереження 
правильної постави і не виникає потреби у надмірному нахилі голови.
Розташування слабозорих учнів за партами відбувається залежно* від ступеню 
збереженого зору. Рекомендується для учнів, з і гостротою зору до 0,1 парти, незалежно 
від їх розміру, ставити ближче до вчителя і дошки. Дітей, у яких спостерігається 
світлобоязкість, рекомендується розташовувати за партами, що знаходяться далі від 
вікон.
Всі парти в класній кімнаті розташовують таким чином, щоб світло на робочу поверхню 
потрапляло зліва.
Освітленість робочої поверхні необхідно встановлювати, враховуючи особливості 
зорової патології:
1) при короткозорості — 500-700 люкс;
2) при захворюванні оптичних середовищ ока:
• при афакії та помутнінні рогівки — 100-250 люкс;
•при катаракті — 250-700 люкс;
3) при аномаліях рефракції та амбліопії — 250-700 люкс;
4) при захворюваннях зорово-нервового апарату — 250-700 люкс.
Враховуючи, що захворювання очей в учнів шкіл для слабозорих має переважно 
комбінований характер, оптимальною можна вважати освітленість в 500-700 люкс. 
Контраст зорових об’єктів під час роботи повинен бути не менше 0,7-0,8. Збільшення 
контрасту при оптимальній освітленості до 0,9 покращує умови зорової роботи, 
особливо при захворюваннях зорово-нервового апарату.
Оптимальна відстань від об’єктів зорового сприймання до очей учнів повинна бути не 
менше 25-30 см. Більш сильне наближення об’єктів призводить до стомлення, до 
затінення робочої поверхні і різких перепадів освітленості.
Забезпечувати виконання таких санітарно-гігієнічних вимог під час самопідготовки 
повинен вихователь. Такий підхід сприяє чіткій реалізації принципу індивідуалізації та 
диференціації в створенні оптимальних умов для виконання завдань на самопідготовці. 
3.5 Динаміка працездатності слабозорих учнів під час самопідготовки 
Правильно організована самостійна підготовка в школі для слабозорих дітей сприяє 
вирішенню багатьох корекційно-ви- ховних задач. До них слід віднести:
1) підготовку до активного сприймання нових знань на уроці, до цілеспрямованого 
формування у дітей навчальних умінь і навичок;
2) закріплення, поглиблення і усвідомлення раніше отриманих знань, умінь і 
навичок;
3) творче застосування знань, умінь і навичок в навчальній діяльності;
4) перевірка знань, умінь і навичок, отриманих на уроці або на самопідготовці; 
іншім;
5) розвиток вмінь і навичок самостійної роботи з підручником, різним дидактичним 
матеріалом, з проведення елементарних дослідів на природному матеріалі, які 
розвивають спостережливість і мислення;



6) самостійне отримання знань з допомогою читання літератури, перегляду науково- 
популярних кінофільмів, навчальних передач;
7) сприймання і усвідомлення знань, вироблення на їх основі нових умінь і навичок;
8) формування пізнавального інтересу до навчальних предметів;
9) здійснення таких дидактичних принципів, як зв’язок з життям і практичною 
діяльністю людини, індивідуального та диференційованого підходу в навчанні та Інших. 
Досліджуючи режимні норми для слабозорих молодших школярів впродовж дня, 
тижня, вчені дійшли висновку про те, що об'єм домашніх завдань часто завищений, їх 
виконання потребує багато часу і це призводить до перевтомлення дітей. Систематичне 
перевтомлення призводить до значного зниження інтересу слабозорих учнів до 
навчальної діяльності, до невпевненості у своїх діях, а це, врешті-решт, призводить до 
зниження працездатності. Ці дані повинен враховувати вчитель в процесі навчання 
слабозорих учнів і вихователь при проведенні самопідготовки.
Окрім того, відмічається ще й негативний вплив неузгодженості завдань з окремих 
навчальних предметів. Вчителі не завжди узгоджують між собою об’єм домашніх 
завдань, не враховують розклад уроків на той день, до якого слабозорі учні повинні їх 
виконати.
В результаті, впродовж тижня самостійне навчальне навантаження розподіляється 
нерівномірно, Іноді у слабозорих учнів залишається не використаною частина часу, 
відведеного на самопідготовку, в інші дні вони не встигають виконати домашнє 
завдання. Оскільки розклад занять постійний, систематичне невиконання домашніх 
завдань в окремі дні тижня через перевантаження з окремих предметів негативно 
відбивається на загальному ставленні слабозорих учнів до занять. Підготовка 
уроків з деяких предметів стає епізодичною, характеризується значним збільшенням 
помилок та неякісним виконанням завдань, тому вчитель, визначаючи домашнє 
завдання, повинен знати розклад занять в даному класі на той день, коли треба 
підготуватися до наступного заняття з предмету. Це дуже важлива умова.
Можливість попередження цих негативних проявів досягається шляхом впорядкування 
об’єму домашніх завдань з гігієнічними нормами.
Стосовно динаміки працездатності слабозорих учнів впродовж дня встановлено, що 
найбільш сприятливим для навчальної роботи з точки зору продуктивності є час з 10 до 
11 години в першій половині дня та з 17 до 18 години — в другій.
Цей час — з 17 години в режимі дня школярів з порушеннями зору повинен бути 
відведений для підготовки домашніх завдань.
Враховуючи динаміку працездатності сліпих та слабозорих учнів збільшується 
можливість раціональної побудови структури самопідготовки, визначення нормативів 
часу на виконання домашніх завдань.
Підвищення ефективності проведення самопідготовки, керівництва самопідготовкою, 
усунення перевантаження учнів домашніми завданнями, визначення та індивідуалізація 
їх об’єму та тривалості підготовки з окремих предметів неможливе без правильного 
нормування навчальної праці.
Рекомендуються наступні норми тривалості занять з самопідготовки.
В підготовчому класі домашнє завдання давати не давати:
• в 1 класі — від ЗО до 40 хвилин ;
• в 2 класі — від 42 до 50 хвилин;
• в 3 класі — від 50 до 60 хвилин;



• в 4 класі — 1,5 години.
Аналіз досвіду проведення самопідготовки в школах для слабозорих дітей показав, що 
при виконанні домашніх завдань діти, в більшості випадків вкладаються в норматив 
часу, що встановлений Статутом середньої загальноосвітньої школи.
Тривалість проведення занять з самопідготовки з врахуванням причин порушення зору 
(в хв.). ____________________________ ______________

Причини порушення зору Класи
1 2 3 4

1 В исока ускладнена короткозорість (м іоп ія  зі 
зм інам и на оч ном у д н і)

36 41 56 64

2 Захворю вання оптичних сер едовищ  (катаракта, 
афакія, пом утніння рогівки)

36 50 52 82

3 Реф ракційні зм ін и і ам бліопія  (гіперм етропія, 
астигматизм , косоокість)

36 49 60 65

4 Захворю вання зор ово-нервового  апарату  
(дистроф ії, деген ер ац ії, відш арування сітківки, 

атрофія зор ового  нерву, глаукома)

42 58 66 82

Така регламентація часу вимагає від вчителя і вихователя школи для слабозорих дітей, 
керівників методичних об’єднань систематичної роботи по вдосконаленню навчально- 
виховного процесу, посиленню ефективності кожного уроку, підвищенню його 
навчальної ролі з тим, щоб основне навантаження по засвоєнню і закріпленню знань 
проводилось на уроці.
Слід зазначити, що велике значення для якісного виконання домашніх завдань учнями з 
порушеннями зору має правильне дозування домашніх завдань. Від вчителя 
вимагається знання потенційних пізнавальних можливостей класу і окремих учнів, а 
головне, знання гостроти зору і причин порушення зору кожного учня, врахування часу, 
необхідного учням на виконання домашнього завдання. Він цього та інших обставин 
повинен залежати об’єм домашніх завдань, який отримують учні на наступний урок. 
Вченими-гігієністами встановлено, що працездатність учнів збільшується в середині 
тижня і знижується до кінця тижня.
Як зазначалося вище, слабозорі учні швидко втомлюються від навчальної діяльності, 
тому в усіх групах під час самопідготовки здійснюються перерви для відпочинку дітей. 
Методисти вважають, що без перерви можна працювати не більше 40- 45 хвилин. 
Перерва має тривати не менше 10 хвилин.
На перерві Діти повинні вийти з класу чи групової кімнати, а приміщення слід 
провітрити. Однак досвід роботи шкіл для слабозорих дітей показує, що після перерв в 
учнів дещо знижується працездатність. Це пояснюється тим, що у дітей переключається 
увага, вони відволікаються від навчальної роботи (виконання письмового завдання, 
розв’язання арифметичної задачі) і не можуть одразу зосередитись на закінченні 
розпочатого завдання. У дітей порушується хід думок і для продовження роботи їм 
необхідно пригадати і продивитись завдання спочатку. На поновлення навчального 
матеріалу і ходу виконання домашнього завдання витрачається додатковий час, а також 
розумові сили дитини, що небажано. Тому методикою пропонується давати дітям 
можливість трохи відпочити після закінчення певного етапу роботи.


