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Відомості про педагога 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові    Дика Оксана Василівна 

     2.   Рік народження          1970 р. 

3. Освіта                           вища, Слов’янський державний  

                                       педагогічний    інститут, 1998 р. 

4. Спеціальність за дипломом    дефектологія 

5. Місце роботи               Костянтинівська спеціальна загальноосвітня  

                                       школа-інтернат№ 32  Донецької обласної ради                                         

6. Посада                          вчитель-дефектолог                                        

7. Стаж безпосередньої педагогічної роботи    23 років 

8. Стаж роботи на даній посаді                           18 років 

9. Державні нагороди, звання, грамоти, подяки: 

 Грамота УОН (наказ від 19.09.2012 р. №37-Н) 

 Подяка УОН (наказ УОН від 29.11.2010 р. №1357-к) 

10.  Результати підвищення кваліфікації: курси вчителів спеціальних шкіл-

інтернатів з проблеми «Проектна діяльність в освітньому процесі 

спеціального навчального закладу», Донецький облІППО, 06.02.2012-26.05. 

2012 р. свідоцтво № 3491 

11.  Результати попередньої атестації  встановлено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» (наказ УОН від 24.04.2008р. № 294-к). 

    10. На що претендує      вища кваліфікаційна категорія, звання «старший               

          учитель» 

    11. Відповідальний член атестаційної комісії закладу освіти: Леонова Мая    

           Володимирівна 

                                                              

Директор школи                           М.В.Леонова 
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Анотація  досвіду   

Дикої  Оксани  Василівни  

вчителя-дефектолога 

Костянтинівської   спеціальної загальноосвітньої  

школи-інтернату № 32 Донецької обласної ради 

  

Досвід роботи, описаний вчителем, був спрямований на розв’язання однієї з 

найважливіших проблем сучасної спеціальної освіти – розвитку мислення 

розумово відсталих молодших школярів. У вступі автор досвіду обґрунтовує 

актуальність цієї теми: як відомо, розвиток мислення учнів окресленої групи має 

свою специфіку, а від рівня  його сформованості в початкових класах залежить 

подальше навчання учнів та їхня професійна спрямованість і спроможність. 

Теоретичним підґрунтям досвіду є  технологія  особистісно - розвивального 

навчання  Ельконіна – Давидова, принципи розвивального навчання, 

сформульовані російським вченим Л. Занковим:  

o принцип навчання на високому рівні складності; 

o принцип навчання швидким темпом; 

o принцип провідної ролі теоретичних знань; 

o принцип усвідомлення школярами процесу навчання; 

o принцип цілеспрямованої і систематичної роботи з розвитку всіх 

учнів. 

       Не всі принципи розвивального навчання прийнятні для навчання 

розумово відсталих школярів.  Перед педагогами – практиками стає завдання – 

пошук прийомів, методів, технологій для розвитку всіх пізнавальних процесів, що 

неминуче призведе до розвитку мислення. 

За рівнем новизни цей досвід – раціоналізаторський.  

         Автор досвіду свою роботу спрямувала на активізацію пізнавальної 

діяльності розумово відсталих учнів і на активізацію навчання їх. Обґрунтувала 

відмінність цих понять. 
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 У основній частині опису досвіду вчитель вказує напрямки роботи  з 

розвитку мислення розумововідсталих школярів - розвиток спостережливості, 

використання дослідницько-пошукового методу, логічно-розвивальних завдань, 

інтерактивних технологій.  

Розвиток спостережливості реалізовується в двох напрямках: 

 організація спостережень на уроках математики, малювання, 

трудового навчання; 

 організація спостережень на уроках з курсу «Я і Україна». 

Подані напрямки визначені за об’єктами спостережень.  

 Основними прийомами розвитку спостережливості є: формування 

сенсорних еталонів,  прийом аналізу об’єкта спостереження, прийом порівняння, 

мовне оформлення побаченого, проведення дослідів. 

Виявлені умови, за яких спостереження стають ефективними. 

Для активізації навчання було обрано пошуково-дослідницький метод, 

логіко-розвивальні вправи, інтерактивні технології. 

Пошуково-дослідницький метод доречний під час вивчення мір довжини, 

ємності, ваги, під час вивчення ознак сезонних змін у природі, під час формування 

поняття «рослини», «тварини», майже кожної теми з предмету «Основи здоров’я» 

тощо. Внесення елементу дослідження в навчальну діяльність сприяє вихованню 

в школярів активності, ініціативності, допитливості, розвиває їх мислення, 

заохочує потребу дітей у самостійних пошуках. 

 Для розвитку мислення розумово-відсталих учнів вчитель вдається до  

логіко - розвивальних вправ. Логіко-розвивальні вправи   - це вправи, які 

вимагають від учнів аналізу, порівняння, класифікації, узагальнення, 

запам’ятовування.  За основу логічних вправ було взято методики «Виключення 

зайвого», «Узагальнення», «Сортування», «Міркування»,  деякі вправи з 

психологічних тренінгів. Особливу увагу вчитель приділяє  формуванню в учнів 

суджень і міркувань. Істинність суджень не завжди буває очевидною й 

переконливою. Щоб її перевірити, вдаються до спостережень, вимірювань, 

обчислень чи намагаються її підтвердити за допомогою інших суджень шляхом 
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міркувань. У міркуваннях яскраво виявляється опосередкований характер 

мислення. 

Уміння розмірковувати  допомагає учням розв’язувати задачі (допомагають 

схеми скороченої умови, пам’ятки-міркувалки, питання вчителя), а вчителю це 

надає можливість урізноманітнювати види задач, які не окреслені програмовими 

вимогами, але неодмінно ведуть до розвитку логічного мислення (непрямі, 

обернені задачі). 

Одним з основних  дидактичних методів  у  роботі вчителя стали методи 

інтерактивного навчання.  Мета інтерактивного навчання – створення 

комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою 

інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.  

Найпопулярніші інтерактивні технології, які застосовуються на уроках – 

сюжетно-рольові ігри, аналогії, дидактична гра, програвання життєвих ситуацій, 

«Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах, в малих групах. 

Як зазначає автор досвіду,  робота з розвитку мислення в учнів молодших 

класів допоміжної школи-інтернату за вищеописаною системою дозволила 

підвищити рівень навчальних досягнень школярів за такими позиціями: 

 Якість виконання малюнків і виробів на уроках малювання і 

трудового навчання (відповідність зразку покращилася на 30%, дотримання 

пропорцій – 20%, деталізованість малюнків, виробів – 10%). 

 Якість розв’язування задач (краще розуміють конкретний зміст 

додавання та віднімання,  розрізняють типи задач, перетворюють задачі одного 

типу на задачі іншого типу за завданням вчителя, складають задачі на основі 

вимірювань, спостережень). 

 Засвоєння фенологічних та географічних понять. 

 Покращення диференціації понять з різних предметів. 

 Розвиток зв’язного мовлення. 

 

 

Директор школи                  М.В. Леонова 
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Відгук на педагогічну діяльність 

вчителя - дефектолога 

Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату № 32 Донецької облради 

Дикої  Оксани Василівни 

        Дика Оксана Василівна – досвідчений вчитель, має 23-річний стаж 

педагогічної роботи. 20 років працює в Костянтинівській спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернаті № 32 Донецької облради. Виробила власний 

педагогічний стиль. Її уроки відрізняються чіткістю у побудові, різноманітністю 

дібраних вправ, реалізацією виховної мети, високим рівнем навчальних досягнень 

учнів. Вважає секретом свого успіху організацію диференційованого навчання, 

творчий підхід до роботи. Свою педагогічну діяльність спрямувала на пошуки 

найефективніших методів і прийомів роботи  над формуванням ключових 

компетентностей учнів. Протягом атестаційного періоду О. В. Дика працювала 

над проблемою «Розвиток мислення розумово відсталих молодших школярів», 

яка актуальна на сучасному етапі розвитку спеціальної освіти. Система вправ та  

завдань  на уроках  націлена  на те, щоб навчити дітей вчитися, зберегти і 

розвинути пізнавальні потреби учнів.  

В роботі вчителя чітко простежується системний підхід до опанування 

учнями  нових  знань з кожного предмета.  Вчитель використовує різноманітні 

завдання, здійснює особистісно-орієнтований підхід  до кожного учня, створює 

позитивну мотивацію, що сприяє розвитку пізнавальної самостійності та 

глибокому засвоєнню навчального матеріалу, викликає прагнення до пошукових 

дій. 

Оксана Василівна шість років є керівником  методичного об’єднання 

вчителів молодших класів. У 2008-2009 навч. р. працювала у складі творчої групи 

над створенням методичного проекту «Формування активної життєвої позиції 

молодших школярів через спадщину В. О. Сухомлинського»,  який презентовано 

на обласному семінарі «Впровадження проектних технологій у навчальний 

процес» у місті Костянтинівка у 2008 році.  У складі шкільної творчої групи брала 
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участь у презентації  досвіду  «Формування мовленнєвої компетентності 

молодших школярів в умовах інтернатного закладу» на базі Відділу спеціальної 

освіти (2010 р.). 

Систематично й доцільно використовує ІКТ і  наочність на різних етапах 

уроку, допомагає учням у засвоєнні навчального матеріалу, формує вміння 

виділяти головне, бачити загальну закономірність та робити висновки. 

О. В. Дика завжди дотримується педагогічної етики, поважає гідність 

дитини, захищає учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. 

Підтримує тісні зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну 

допомогу з питань освіти, фізичного і психічного розвитку їх дітей. 

 О. В. Дика має авторитет серед колег, учнів та їх батьків. 

 

 

Директор школи                         М. В. Леонова 
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Відгук на професійну діяльність вчителя-дефектолога 

 Костянтинівської  спеціальної  загальноосвітньої  

школи-інтернату № 32 Донецької облради  

Дикої Оксани Василівни 

Дика Оксана Василівна  шість років є керівником методичного об’єднання 

вчителів початкових класів. За цей час проявила себе, як відповідальний  

виконавець і енергійний організатор. Її роботу вирізняє використання 

інноваційних технологій, здійснення особистісно-орієнтованого підходу до 

кожного учня, творчий підхід до роботи. 

Разом з вчителями початкових класів організувала і провела тиждень 

інтерактивних технологій (2010 р.), внутрішньошкільний конкурс «Кращий 

проект» (2012р.). Під час проведення цих заходів було визначено специфіку 

застосування інноваційних технологій у роботі з розумово відсталими учнями, 

сформульовані вимоги до їхнього проведення в інтернатному закладі. 

Характерною рисою роботи О.В. Дикої є творчий підхід до виконання будь-

якого завдання. У 2008-2009 навчальному році була керівником творчої групи, яка 

працювала над методичним проектом «Формування активної життєвої позиції 

молодших школярів через спадщину В. О. Сухомлинського»,  результати якого 

було презентовано на обласному семінарі «Впровадження проектних технологій в 

навчальний процес». Розробила збірку «Як читати з учнями твори  В. О. 

Сухомлинського. Методичні рекомендації».  

У складі шкільної творчої групи брала участь у презентації  досвіду  

«Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів в умовах 

інтернатного закладу» на базі Відділу спеціальної освіти (2010 р.).  Ознайомила  з 

ефективними адаптованими технологіями корекційної роботи щодо формування 

мовленнєвої компетенції: психологічним тренінгом, казкотерапією, методу 

проектів.  

 В 2012 році приймала участь у творчій галереї  «Джерело творчості» з 

виступом на тему «Організація спостережень на уроках у початкових класах 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату». 
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Протягом атестаційного періоду  вчителька  провела низку відкритих 

уроків, на яких продемонструвала  особливості впровадження сучасних 

педагогічних технологій в умовах спеціальної школи-інтернату. 

 О. В. Дика активно впроваджує адаптований метод проектів.  Реалізація 

практико-орієнтованого проекту «Абетка з характером» (1 кл.) не тільки закріпив 

навички звукобуквеного аналізу першокласників, а й був спрямований на 

розвиток уяви, природних здібностей учнів. 

У другому класі реалізувала  соціальний проект  «Грайте з нами, грайте, як 

ми, грайте краще за нас!». Під час цього проекту учні набули навичок 

партнерства, безпечної поведінки  під час дозвілля, вивчили багато ігор різних 

типів. 

Дика Оксана Василівна має друковані роботи: стаття  «Організація 

спостережень на уроках у початкових класах спеціальної загальноосвітньої школи 

– інтернату» була надрукована  в збірці «Спеціальна освіта Донеччини: досвід 

створення інноваційного простору» 2012 рік. 

Дика О. В. – творча особистість, виявляє високий рівень професіоналізму. 

Вона відповідальна, дисциплінована, вимоглива до себе, користується 

авторитетом серед учнів, батьків, учителів. 

 

 

Голова методичної ради школи                              А.В. Кірія 

 

Директор   школи                         М.В. Леонова 
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                                       Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити,  

 учень – це факел, який треба запалити.  

(Стародавня мудрість)  

          На сьогоднішній день основним завданням сучасної школи є розвиток 

гармонійно цілісної особистості, де у центрі уваги – учень з його природними 

здібностями, потенційними можливостями. Сучасна дидактика вимагає від 

суб'єктів учіння не тільки зрозуміти, запам'ятати й відтворити отримані знання, 

але й, найголовніше, – вміти ними оперувати, ефективно застосовувати в 

професійній діяльності.  

         З метою формування особистості учня в навчальному процесі сучасна 

дидактика рекомендує збагачувати традиційні методи навчання такими 

прийомами та способами, які сприяли б формуванню в суб'єктів учіння мотивації 

навчання, майбутньої професійної діяльності та змістовних життєвих настанов, 
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достатнього рівня активності й емоційної заангажованості в навчально-

пізнавальній діяльності, створенню умов для активного самостійного набуття 

учнями загальнонаукових та професійних знань, навичок та вмінь.                

           Проблема використання в дидактичному процесі методів активізації 

начально-пізнавальної діяльності учнів особливо актуальна на сучасному етапі 

становлення національної системи освіти і збагачення її новим змістом. 

Досягненню цієї мети сприяють методи, спрямовані на розвиток в учнів творчого 

самостійного мислення і здатності кваліфіковано розв'язувати професійні 

завдання. Використання цих методів забезпечує тісний зв'язок теорії з практикою, 

розвиток нестандартного стилю мислення, рефлексивної сфери мислення 

(самосвідомості й саморегуляції розумової діяльності), створення атмосфери 

співробітництва, розвиток навичок спілкування. Деякі автори, наприклад Ю. К. 

Бабанський, цю групу методів визначають як активні методи навчання чи методи 

активного навчання: 

 ігровий характер занять,  

 емоційність, 

 проблемність. 

Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності 

добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі 

методів, а також від активізації  всього навчального процесу.         Робота з 

розумово відсталими учнями вимагає застосування спеціальних методів і 

прийомів роботи. Це зумовлено особливостями розвитку їхньої пізнавальної 

сфери. Розвиток всіх пізнавальних процесів має свої особливості, але найбільш 

своєрідним є розвиток мислення розумово відсталих учнів. Воно 

характеризується пасивністю, несамостійністю, некритичністю, інертністю, 

порушенням всіх мисленнєвих операцій. В найбільшій мірі страждають 

узагальнення і абстрагування, словесно-логічний тип мислення. Найбільш 

збережене наочно-дійове мислення. У розумово відсталих учнів складнощі з 

формуванням понять, суджень, умовиводів. Мотивація мислення знижена. Під час 

розв’язання мисленнєвих завдань відмічається недостатність орієнтування, 
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відсутність планування, хаотичність дій. У процесі навчання учень здійснює різні 

дії, в яких виступають основні психічні процеси: відчуття, сприймання, уява, 

мислення, пам'ять та ін. Оскільки з усіх пізнавальних психічних процесів 

провідним є мислення, то можна сказати, що активізувати діяльність учнів - це 

активізувати їх мислення. Разом з тим треба пам'ятати, що без бажання учня 

вчитися всі старання вчителя не дадуть очікуваних наслідків. Звідси випливає 

висновок, що потрібно формувати мотиви навчання, бажання учнів розв'язувати 

пізнавальні задачі. 

  
 

 

 Враховуючи своєрідність розвитку пізнавальної сфери розумово 

відсталих учнів з’являється нагальна потреба використовувати спеціальні 

методи і прийоми, які б стимулювали розвиток пізнавальних процесів 

розумово відсталих учнів. До таких прийомів належать логічні вправи на 

порівняння, узагальнення, виключення зайвого, вправи на побудову 

суджень, міркувань, вправи на розвиток уваги, пам’яті. 

Можливість суттєвих змін у школі теоретики і практики вітчизняної освіти 

пов´язують з ідеями розвивального навчання. На основі наукових праць створено 

методичні  посібники, спеціальні навчальні програми. Одним із основних 
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принципів реформування вітчизняної школи проголошено принцип розвивальної 

освіти. 

Теоретичним підґрунтям досвіду є технологія особистісно- 

розвивального навчання  Ельконіна – Давидова. Результати досліджень 

вчених дали підстави для висновку, що дитина молодшого шкільного віку може 

розв´язати свої освітні завдання, якщо у структурі її психіки сформуються і 

розвинуться такі психічні новоутворення, як абстрактно-теоретичне мислення, 

здатність до довільного (усвідомленого та цілеспрямованого) управління 

поведінкою, активність і суб´єктність у навчальній діяльності. Російський вчений 

Л. Занков сформулював принципи розвивального навчання, якими є: 

o принцип навчання на високому рівні складності; 

o принцип навчання швидким темпом; 

o принцип провідної ролі теоретичних знань; 

o принцип усвідомлення школярами процесу навчання; 

o принцип цілеспрямованої і систематичної роботи з розвитку всіх 

учнів. 

 Але навчальна діяльність розумово відсталих молодших школярів  має 

своєрідний характер  і  вимагає  від вчителя  врахування специфіки 

викладання навчального матеріалу: 

o викладання матеріалу малими порціями; 

o повторюваність навчального матеріалу; 

o посильність пропонованих завдань. 

Саме цьому виникає необхідність створення системи роботи з формування 

логічного мислення і розвитку психічних процесів розумово відсталих молодших 

школярів. 

Роботу над вирішенням цих завдань було спрямовано за наступними 

напрямками: 

o Активізація пізнавальної діяльності учнів. Означення активізації 

пізнавальної діяльності учнів знаходимо у Т.Г. Шамової,  яка вважає,  що 

активізацію навчально-пізнавальної діяльності слід розуміти не як підвищення 
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інтенсивності її протікання, а як мобілізацію інтелектуальних, емоційно-вольових 

та фізичних сил учня,  що здійснюється вчителем за допомогою певних засобів і 

спрямовується на досягнення конкретних цілей навчання та виховання. Досвід 

роботи дозволив зробити висновок, що них можливо віднести організацію 

спостережень, проведення дослідів. 

o Активізація навчальної діяльності учнів. У педагогічних 

дослідженнях найчастіше активізацію навчання розглядають як таку організацію 

сприйняття навчального матеріалу учнями,  при якій засвоєння знань відбувається 

шляхом розкриття взаємозв'язків між явищами, порівняння нової інформації з 

відомою,  конкретизації,  узагальнення,  оцінки навчального матеріалу з різних 

точок зору.  До них можна віднести використання логічно-розвивальних вправ,  

організація пошуково-дослідницької роботи, використання інтерактивних 

технологій. 

Система розвитку мислення молодших школярів 
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 порівняння, 
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 сортування, 

 узагальнення, 

 конкретизація, 

 мовне оформлення. 
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Активізація пізнавальних можливостей учнів 

 

     Багато прогресивних педагогів минулого і сучасності акцентували увагу 

на  важливому значенні спостережень - як засобу розвитку мислення школярів. 

Виконуючи спостереження за об’єктом вивчення, учні аналізують, порівнюють, 

роблять висновки, оцінюють результати роботи, що сприяє розумовому розвитку 

дітей. Цілеспрямовані спостереження допомагають вчителю  розвивати 

пізнавальну активність учнів. Важливий результат спостережень – зв'язок з 

життям, практичне використання набутих під час  спостережень умінь та навичок.                                                                                                            

 Розвиток спостережливості розумово відсталих учнів потребує спеціальної 

організації. Така робота  проводилась на уроках математики, малювання, ручної 

праці, на уроках з курсу «Я і Україна». Досвід роботи над розвитком 

спостережливості розумово відсталих молодших школярів детально описаний і 

надрукований у збірнику  «Спеціальна освіта Донеччини: досвід створення 

інноваційного простору», Донецьк - 2012. 

Аналіз методичної літератури ( С. Я. Рубинштейн, О. П. Хохліна, Н. Є. 

Цейтлин,  Я. А. Рожнев, І. О. Грошенков, В. І. Бондар) дозволив спрямувати 

роботу  з розвитку спостережливості у двох напрямках: 

 організація спостережень на уроках математики, малювання, 

трудового навчання; 

 організація спостережень на уроках з курсу «Я і Україна». 

Подані напрямки визначені за об’єктами спостережень.  

 

Організація спостережень на уроках математики, малювання, трудового 

навчання. 

Саме на уроках малювання, трудового навчання і математики розумово 

відсталі учні роздивляються зразок, спостерігають за виконанням роботи 

вчителем,  за діями вчителя і власними діями під час ознайомлення з конкретним 

змістом дій додавання та віднімання, спостерігають за розміщенням чисел під час 

вивчення таблиць додавання та віднімання у межах 10, таблиць множення та 

ділення, спостерігають за мірами довжини та об’єму  під час вимірювань тощо.  
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Малюнки і вироби розумово відсталих учнів відрізняються невідповідністю 

зразку, недотриманням пропорцій, відсутністю деталей. 

  Формування  понять «міри довжини» та «міри ємності» неможливе без 

організації спостережень, без використання спеціальних прийомів для їх 

уявлення. 

Досвід  роботи надав  підстави для визначення напрямків формування 

спостережливості на уроках математики, малювання, трудового навчання - 

формування сенсорних еталонів. Реалізація цього завдання досягається 

завдяки практичним діям, дидактичним і сюжетним  іграм, організації 

мовленнєвого  спілкування вчителя з учнями.  

На уроках малювання та трудового навчання найважливішим етапом у 

формуванні діяльності учнів з психофізичними вадами є аналіз завдання. 

Навчити аналізувати – це сформувати вміння подумки розкласти предмет на 

частини, виділити властивості предмета в цілому та його частин. Такими 

властивостями є форма, величина, колір, матеріал, взаєморозташування  деталей, 

способи їх з’єднання тощо. 

Спостерігаючи за розвитком учнів, можна зробити висновок, що  

привчаючи спостерігати, потрібно вчити всебічно аналізувати об’єкт 

спостереження. 

Для того, щоб учні з психофізичними вадами змогли якомога більше 

виділити характерних ознак предмету,  застосовувався  прийом порівняння. 

Наприклад, для сприймання форми, квадрат порівнюється з  предметом  

прямокутної форми, форма круга порівнюється з формою овалу. Щоб оцінити 

пропорції предмету, він порівнюється з більшим або з меншим предметом, 

подібним до нього. Тобто, для організації якісного спостереження,  

використовується прийом порівняння. 

 На уроках трудового навчання учні початкових класів працюють з різними 

матеріалами (глина і пластилін, картон і папір, текстильні і природні матеріали).  

Програма з трудового  навчання передбачає знайомство з техніко-технологічними 

відомостями різних матеріалів, з їх поведінкою під час трудових операцій.  
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З метою ознайомлення з властивостями різних матеріалів  на уроках 

трудового навчання проводилися елементарні досліди. Товщину паперу 

визначали обмацуючи його, властивості його встановлювали, виконуючи певні 

дії: м’яли, згинали, рвали, зволожували. На цих уроках обов’язково 

прослідкувати, чи можна м’ятому паперу повернути попередній вигляд, 

встановити, як краще розривати папір: після згинання чи без нього. Під час 

ознайомлення з сировиною для паперу розумово відсталі учні знайомляться з 

волокнами звичайної вати, дерев’яної палички, ниток, клаптика льняної тканини. 

Другокласники не тільки розглядали ці волокна, а й обмацували їх, роз’єднували,  

з’ясовували їх товщину, рвали їх. Така робота приносить велику користь: 

розширює уявлення  розумово відсталих учнів про особливості матеріалів, готує 

їх до засвоєння нових знань, до використання їх на практиці. Після цього школярі 

відривали невеличкі частини газетного паперу і уважно розглядали краї розриву. 

Вони відмічають, що краї волохаті, ворсисті, тобто папір складається з волокон, 

пригадують, які ще матеріали мають волокнисту будову. Вчитель повідомляє, що 

ці волокна мають рослинне походження. 

Спостереження й елементарні досліди,  які виконуються учнями 

початкових класів на уроках трудового навчання, ґрунтуються на 

одночасному комплексному використанні всіх аналізаторів. Досвід, який 

набувають учні у процесі користування різними аналізаторами, складає 

важливу основу знань та вмінь в області виконання технологічних  операцій.   

Організація спостережень за природою на уроках з курсу «Я і Україна». 

 У межах курсу «Я і Україна» розумово відсталі учні вчаться пізнавати 

природні явища у їх причинному зв’язку і постійній взаємодії. Ефективність 

засвоєння розумово відсталими школярами природничого матеріалу досягається 

за допомогою методів, які використовуються природничими науками: 

проведення спостережень, дослідів, практичних робіт. 

На уроках, під час екскурсій, прогулянок, практичних робіт значна увага 

приділялася безпосереднім спостереженням учнів за природою. 

 Виявлені умови, за яких спостереження стають ефективними: 
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  чітка і конкретна  мета спостереження – що і навіщо спостерігати; 

  систематичність і планомірність спостережень; 

  детальний план спостереження  (план передбачає як кінцеві цілі і 

завдання, так і більш яскраві, часткові завдання); 

 відношення спостерігача  до спостереження (позитивне емоційне 

ставлення до об’єкта спостереження); 

 правильне мовне оформлення спостережень і практичних робіт; 

 активність спостереження.  

Постійна організація процесу сприймання учнів, навчання їх аналізу і 

синтезу сприйнятого, часті вправи у спостереженні призводять до 

формування в учнів спостережливості – одного з найважливіших завдань 

загальноосвітньої школи. 

 

Модель системи роботи щодо розвитку спостережливості 

в учнів початкових класів допоміжної школи 
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Активізація навчання розумово відсталих молодших школярів 

 

   Мова йде про таку організацію роботи учнів на уроці, яка вимагає від 

учнів аналізу, порівняння, класифікації, узагальнення під час виконання 

кожної вправи. 

     Навчальні теми, означені програмою, звучать просто і лаконічно: 

«Арифметичні дії в межах 10, 20, 100», «Арифметичні задачі», «Міри довжини»,  

«Міри часу», «Наголос у словах», «Слово», «Узгодження дієслів з іменниками», 

«Органи рослин», «Транспорт міста, села» тощо. Звісно, що логіко-змістовна 

побудова курсу з кожного предмету призводить до розвитку всіх пізнавальних 

процесів школярів і зокрема їх мислення. Але досвід показує, що для формування 

будь-якого поняття, розвитку логічного мислення недостатньо застосовувати 

тренувальні вправи. Допоможуть вчителеві пошуково-дослідницький метод, 

логіко-розвивальні вправи, інтерактивні технології. 

 

Пошуково-дослідницький метод 

 

       Досвід роботи надає можливість зробити висновок, що система 

розвивального навчання молодших школярів може успішно функціонувати 

за пошуково-дослідницької навчальної діяльності, яка розпочинається з 

формулювання для учнів навчального завдання, що вимагає від них якісно 

нового розуміння аналізу ситуації і своїх дій.    Пошуково-дослідницький метод 

— метод залучення учнів до самостійних і безпосередніх спостережень, на основі 

яких вони встановлюють зв´язки предметів і явищ дійсності, роблять висновки, 

пізнають закономірності. Головним інструментом учителя в цьому процесі стали 

запитання. Для розвивального навчання велику цінність мають запитання 

евристичного рівня, спрямовані на розвиток дітей. Проведення уроку методом 

евристичної бесіди вимагає від вчителя ретельної підготовки. Перш за все 

визначалися пізнавальні задачі уроку та відмічалися ті з них, які будуть 

розв'язуватися учнями шляхом власної розумової діяльності в ході бесіди. По-

друге, обиралися об'єкти для аналізу. При підготовці до уроку виділялися знання, 
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які будуть необхідні учням для аналізу об'єктів, що розглядаються. Пошуково-

дослідницький метод доречний під час вивчення мір довжини, ємності, ваги, під 

час вивчення ознак сезонних змін у природі, під час формування поняття 

«рослини», «тварини», майже кожної теми з предмету «Основи здоров’я» тощо. 

Внесення елементу дослідження в навчальну діяльність сприяє вихованню в 

школярів активності, ініціативності, допитливості, розвиває їх мислення, заохочує 

потребу дітей у самостійних пошуках.   

До пошуково-дослідницького методу відноситься і метод проектів. 

Встановлено, що використання методу проектів в початкових класах допоміжної 

школи має свої особливості: найчастіше використовуються ігрові, соціальні, 

практико-орієнтовані проекти, вони не можуть бути довготривалими, зростає роль 

вчителя під час реалізації проекту. 

        У першому класі був проведений практично-орієнтований проект 

«Абетка з характером». Метою проекту було  узагальнення вмінь зі звуко-

буквеного аналізу, створення методичного  посібника, набуття навичок співпраці 

в парах, в малих групах. Першокласники підбирали слова, які починаються з 

певного звуку, знаходили малюнки із зображенням назв предметів, виготовляли 

на аркуші кольорового картону малюнкову абетку. Під час підготовки до 

презентації хтось з учнів запропонував наділити кожну букву характером і 

представити її звички і поведінку. Користувалися виготовленим посібником  і в 

другому класі. 

        У другому класі створили соціальний проект «Грайте з нами, грайте, як 

ми, грайте краще за нас». Другокласники дослідили безпечні і небезпечні місця 

для відпочинку, вивчили рухливі ігри, зібрали і створили настільні ігри, 

ознайомилися з правилами  безпечної роботи за комп’ютером, запам’ятали 

лічилки, мирилки. Під час проведення проекту учні набули навичок безпечної 

поведінки під час дозвілля, дізналися про правила ігор, які не можна порушувати, 

навчилися розв’язувати конфліктні ситуації, 
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Логіко-розвивальні вправи. 

   Використовувалися      логіко - розвивальні вправи  - це вправи, які 

вимагають від учнів аналізу, порівняння, класифікації, узагальнення, 

запам’ятовування.  Безумовно до них відносяться дидактичні ігри.  Але не 

тільки. Це тренувальні вправи з будь-якого предмету, які  вимагають не просто 

знань предмету, а й уміння  аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити 

висновки тощо.  За основу логічних вправ було взято методики «Виключення 

зайвого», «Узагальнення», «Сортування», «Міркування».  Досвід показує, що 

деяким учням важко запам’ятати табличні випадки додавання і віднімання в 

межах 10, в межах 20 з переходом через десяток, таблиці множення та ділення. 

Щоб їх запам’ятати, використовуються вправи, які запозичені з ігрових 

психологічних тренінгів «Зниклий предмет», «Що змінилося?» тощо. 

Використання  вправи «Продовж речення» (Якщо підвіконня  вище стола…), в 

основі якої лежать судження, дозволило вчителю використовувати вправу 

«Доведи», в якій учні звертаються до більш складних суджень: «Якщо  слово 

«метелик»  означає назву предмету і відповідає на питання хто?, то це - іменник». 

Судження — відображення зв'язків між предметами і явищами об'єктивної 

дійсності чи між їх ознаками і властивостями, виражене в словесній формі. 

Істинність суджень не завжди буває очевидною й переконливою. Щоб її 

перевірити, вдавалися до спостережень, вимірювань, обчислень чи намагалися її 

підтвердити за допомогою інших суджень шляхом міркувань. У міркуваннях 

яскраво виявляється опосередкований характер мислення.  

Уміння розмірковувати  допомагає учням розв’язувати задачі (допомагають 

схеми скороченої умови, пам’ятки-міркувалки, питання вчителя), а вчителю це 

надає можливість урізноманітнювати види задач, які не окреслені програмовими 

вимогами, але неодмінно ведуть до розвитку логічного мислення (непрямі, 

обернені задачі). 

                 Встановлено, що логічно-розвивальні вправи принесуть 

найбільшу користь, якщо будуть задовольняти наступні вимоги: 
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 До вправ вводяться різноманітні поняття, ситуації й тексти з 

навчальних дисциплін, які в цей час вивчають діти. 

 Взаємообмін різними підходами до виконання завдань і – як результат  

- значне розширення діапазону пізнавальних процесів кожного з учнів. Зазвичай 

дитина застосовує свій звичний стихійно сформований набір інтелектуальних 

засобів, який досить часто виявляється обмеженим, однобічним, неефективним, а 

найчастіше – й просто примітивним. Елементарне ж знайомство з іншими 

інтелектуальними підходами й тактиками і загальний змагальний характер вправ 

спонукають учнів постійно використовувати наробки інших дітей у власній 

інтелектуальній практиці. 

 Диференціація  запропонованих учням вправ. 

 Поступове ускладнення завдань. 

 Включення вправ із творчим завданням. 

 Інтелектуальна розкутість дітей і загальне позитивне емоційне тло 

занять. Педагог будь-якої слушної миті підбадьорює і хвалить дітей, стимулює 

їхню змагальну активність. 

 

Інтерактивні технології 

 

        Мета інтерактивного навчання – створення комфортних умов навчання, 

за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що 

робить продуктивним сам освітній процес.  Найпопулярніші інтерактивні 

технології , які застосовувалися на уроках – сюжетно-рольові ігри, аналогії, 

дидактична гра, програвання життєвих ситуацій, «Мікрофон», «Мозковий 

штурм», робота в парах , в малих групах.  

Висновки 

         Досвід роботи з розвитку мислення в учнів молодших класів 

допоміжної школи-інтернату за вищеописаною системою дозволив підвищити 

рівень навчальних досягнень школярів за такими позиціями: 
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 Якість виконання малюнків і виробів на уроках малювання і 

трудового навчання (відповідність зразку покращилася на 30%, дотримання 

пропорцій – 20%, деталізованість малюнків, виробів – 10%). 

 Якість розв’язування задач (краще розуміють конкретний зміст 

додавання та віднімання,  розрізняють типи задач, перетворюють задачі одного 

типу на задачі іншого типу за завданням вчителя, складають задачі на основі 

вимірювань, спостережень). 

 Засвоєння фенологічних та географічних понять. 

 Покращення диференціації понять з різних предметів. 

 Розвиток зв’язного мовлення. 

        Роботу з розвитку мислення розумово-відсталих молодших школярів 

ускладнює різний рівень пізнавальних можливостей учнів і різний рівень 

сприйняття навчального матеріалу.  Щоб розв’язати цю проблему для учнів 

різного рівня сформованості навчальних умінь і навичок пропонуються різні за 

складністю завдання. Урок будується таким чином, щоб під час самостійної 

роботи однієї групи  інша група з допомогою вчителя або без неї могла 

аналізувати, порівнювати, встановлювати зв’язки, робити висновки. Іноді 

завдання,  які потребують аналізу, порівняння, узагальнення, дають самі 

підготовлені учні. 
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 Костянтинівської  спеціальної школи-інтернату № 32 Донецької облради 

Дикої  Оксани Василівна 
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Результати моніторингу навчальних досягнень учнів з української мови 
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Результати моніторингу навчальних досягнень учнів з математики 
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Результати моніторингу навчальних досягнень учнів з читання 
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Узагальнені результати моніторингу навчальних досягнень учнів з основних предметів 

 

 

Директор школи            М.В. Леонова 
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Підготовлені  продукти навчально-методичної діяльності вчителя 

 

Директор школи                            М.В. Леонова 

№ 

зп 

Види методичних 

матеріалів 
Рік          Види матеріалів 

Розгляд та затвердження методичною радою 

(№ протоколу, дата) 

Шкільний       

рівень 

Міський 

рівень 

Обласний 

рівень 

Всеукраїнський 

міжнарод - 

ний рівень 

1 

 

Власні методичні 

розробки 

2008 

Методична збірка «Як читати 

твори В. О. Сухомлинського. 

Методичні рекомендації» 

Протокол №1 

від  

28.08.2008 р. 
   

2009 
Збірка задач для 1- 4 класів 

«Вчуся розв’язувати задачі». 

Протокол №1 

від  

27.08.2009 р. 
   

2010 

Методичний порадник 

«Найуживаніші інтерактивні 

технології в молодшій школі» 

Протокол №2 

від  

28.10.2010 р. 
   

2. 

Публікації, статті в 

періодичних 

педагогічних виданнях 

2008 
Стаття «Формування активної 

життєвої позиції учнів» 
  

Газета «Дефектолог» 

№ 11(23), 2008р. с-36 
 

2012 

Стаття «Організація 

спостережень на уроках у 

початкових класах спеціальної 

загальноосвітньої школи-

інтернату». 

  

збірник «Спеціальна освіта 

Донеччини: досвід 

створення інноваційного 

простору» , - Донецьк: 

Витоки, 2012.  
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Участь педагога в заходах поширення передового педагогічного досвіду 

№ Форми Рік Назва (тема) 

 

Шкіль - 

ний  

рівень 

Міський 

рівень 

Обласний 

рівень 

 

Всеукраїнський 

рівень 

1. 

Проведення «творчої 

педагогічної майстерні» 

на обласному семінарі 

«Проектні технології в 

системі роботи 

заступника директора 

школи» 

2008 

Формування позитивного 

світосприйняття молодших 

школярів через твори В.О. 

Сухомлинського 

 

 + 

 

2. 

Проведення творчої 

лабораторії педагогів в 

рамках презентації 

досвіду  

«Формування 

мовленнєвої 

компетентності учнів 

початкових класів в 

умовах спеціальної 

освіти дітей з 

обмеженими 

можливостями здоров’я» 

на базі ВСО 

ДоноблІППО 

2010 

Корекційна спрямованість 

розвитку мови та мовлення у 

дітей з психофізичними 

порушеннями 

 

 + 

 

3. 

Участь в Галереї 

перспективного 

педагогічного досвіду 

«Джерело творчості» для 

керівних та педагогічних 

працівників інтернатних 

2011 

Організація спостережень на 

уроках у початкових класах 

спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату 

 

 + 
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освітніх закладів 

4. Виступи на педрадах 

2009 
Активізація пізнавальної 

діяльності школярів 

+ 

  

 

2012 
Роль домашніх завдань у 

формуванні мотивації навчання 

 

+   
 

 

 

5. 

Відкриті уроки 

2009 

Транспорт. Види транспорту. 

Значення транспорту в житті 

людини. 

+ 

  

 

Іменник. Виділення іменників 

серед інших слів. 
+ 

  
 

2010 

 

Склад числа 10. Розв’язування 

прикладів в межах 10. 
+ 

  
 

Родина. Члени родини. 

Взаємовідносини в родині. 

+ 
  

 

2011 

 

Двоцифрові числа. Десятичний 

склад числа. Порівняння чисел в 

межах 20. 

+ 

  

 

Звуки і букви. Розрізнення 
голосних і приголосних в словах. 

+    

2012 

Метр, дециметр. Співвідношення 

мір довжини. 
+ 

  
 

  

Знаходження серед слів, що 

означають назви предметів, слова, 

що означають назву ознаки. 

+ 

  

 

 

Директор школи                М.В. Леонова 
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Рівень професіоналізму 

№ Параметри вимірювання 
Базовий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Ґрунтовна 

компетент - 

ність 

Високий 

рівень, 

ініціатива, 

творчість 

1 Результати тестування 

з визначення фахової компетентності 

    

+ 

2 Результативність підвищення кваліфікації. Проект «Грайте 

з нами, грайте, як ми, грайте краще за нас». 

 

    

відмінно 

3 Результати самоосвіти в міжатестаційний період  

(за результатами тестування, співбесіди) 

    

+ 

 

                              Підготував директор ЗНЗ            ______________________       М.В. Леонова    

                         МП                                 

                               Ознайомлений:     _____________    ___________________     О.В. Дика 

                                                                     дата 
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Нагороди, відзнаки досягнень  вчителя 
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Результати підвищення кваліфікації та 

самоосвіти педпрацівника  
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоматеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 

 

Проведення творчої лабораторії педагогів «Корекційна спрямованість розвитку 

мови та мовлення у дітей з психофізичними порушеннями»  

в рамках презентації досвіду «Формування мовленнєвої компетентності учнів 

початкових класів в умовах спеціальної освіти дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я» на базі ВСО ДоноблІППО 

 

 

 

Проведення «творчої педагогічної майстерні» на обласному семінарі «Проектні 

технології в системі роботи заступника директора школи» 
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Презентація проекту «Чарівна абетка» 

 

Презентація проекту «Чи легко прожити самому» 
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Копії публікацій   вчителя 
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Додатки 


