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Ніханкіна О.В. 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ВІЗУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ У 

РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

У статті наведено функції засобів візуальної підтримки при роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами, які мають порушення мовлення. 

Також, наведено приклади використання прийомів візуальної підтримки у 

роботі з дітьми з ООП. 

Ключові слова: візуальна підтримка, діти з особливими освітніми 

потребами , наочність, мовленнєві порушення. 

Постановка проблеми. Використання візуальних засобів підтримки 

сприяє формуванню навичок комунікації і розвитку мовлення дитини в цілому, 

дозволяє структурувати середовище для взаємодії, підвищити мотивацію 

дитини до співпраці. 

Аналіз досліджень і публікацій. Різні аспекти вивчення та застосування 

методик наочності займалися такі науковці як Я. Багрій, В. Болтянський, І. 

Бурдак, А. Брушлинський, С. Гончаренко, Я. Коменський, І. Малафіїк, Г. 
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Песталоцці, Ж. Руссо, К. Ушинський, Л. Фрідман, І. Осмоловська, С. Шемедюк 

та ін. У їхніх працях розглядалась роль та значення наочності в утворенні, 

формуванні понять та продуктивній навчальній діяльності. 

Мета дослідження: дослідити головні аспекти використання прийомів 

візуальної підтримки у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Виклад матеріалу дослідження. Порушення розвитку мовлення у дітей з 

ООП виявляється з самого раннього віку. Часто обмежене розуміння мовлення, 

відзначається збіднений словниковий запас, порушене граматичне оформлення 

висловлювання. Діти не можуть використовувати монолог і діалог, порушена 

комунікативна функція мовлення. Виділяють кілька груп дітей з ООП до 

оволодіння імпресивним і експресивним мовленням: діти, які не сприймають 

мовлення на слух; діти, які мають труднощі в освоєнні мовлення; діти, які 

мають труднощі як у використанні усного мовлення, так і труднощі комунікації 

[1, c.34]. 

Включення дітей з обмеженими можливостями в інклюзивну освітню 

модель сприяє більш продуктивному навчанню та соціалізації, проте необхідно 

проводити ряд додаткових спеціальних корекційних заходів з метою корекції 

мовленнєвих порушень [2, с.58]. 

У зв'язку з цим виникає необхідність вибору форм і методів корекції 

мовленнєвих порушень у дітей з ООП.  

Багатьма дослідниками (В С.Л. Рубінштейн, Н.К. Воробйова, , Д.Б. 

Ельконін, А.М. Леушина та ін.) зазначено, що наочно матеріал діти засвоюють 

краще ніж вербально. 

У літературі поняття «візуалізація» і «наочність» мають синонімічне 

значення. Так, А.Н. Щукін у словнику методичних термінів і понять дає таке 

визначення: «Візуалізація (від лат. Visualis – зоровий) – уявлення фізичного 

явища або процесу в формі, зручній для зорового сприйняття» [3, с.45]. 

Т.А. Сиріна розглядає в своїй роботі термін «наочність» як опору в 

процесі навчання на дидактичний принцип наочності і як використання на 
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заняттях спеціальних засобів навчання (картки підказки ,аудіовізуальні засоби 

навчання, мультимедіа, технічні засоби навчання) [4, с.67]. 

З нашої точки зору, візуалізацію і наочність можна вважати синонімічні 

термінами, які позначають способи більш зримо уявити навчальний матеріал. 

Візуалізація в корекційної педагогіки не є чимось особливим, незважаючи 

на це форми і методи роботи з дітьми з ООП за допомогою візуальної 

підтримки розвиваються. Сучасні тенденції диктують необхідність 

використання наочних засобів навчання, в тому числі технічних . 

Виходячи з аналізу наявних в літературі візуальних засобів в роботі з 

дітьми, можна виділити такі форми: система «Спочатку - потім»; візуальний 

розклад; жетонна система; система «Так-ні»; соціальні історії; моделювання 

ситуацій; робота з картками, піктограмами; відео-моделювання; використання 

відеороликів і гіф-анімації; тематичні книги; календарі подій дитини; ігри з 

предметами; моделювання природних ситуацій; презентації; схеми. 

Впровадження комп'ютерних технологій сьогодні є новим етапом в 

освітньому процесі. Використання комп'ютера в логопедичній роботі дозволяє 

займатися з кількома дітьми одночасно, в той же час використовуючи 

індивідуальний підхід у вигляді варіативності завдань, сприяє активізації 

мимовільної уваги, підвищення мотивації до навчання, розширення 

можливостей роботи з наочним матеріалом [5, с.106]. 

З метою оптимізації процесу розвитку пізнавальної діяльності і мовлення 

дітей молодшого шкільного віку логопед використовує навчальні комп'ютерні 

програми, які надають реальні можливості для якісного, індивідуального 

навчання дітей з ООП. Це позитивно позначається на мотивації дітей і 

прискорює процес корекції мовлення. 

Переваги інформаційно-комунікаційних технологій полягають в тому, що 

пропонована інформація дається у наочній і привабливій формі, це сприяє 

тому, що у дітей зростає мотивація і інтерес занять. Процес запам'ятовування 

інформації прискорюється і стає осмисленим і довготривалим. Також значно 

скорочується час на формування мовленнєвих навичок [5, с.231]. 
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Для того, щоб оцінити ефективність використання візуальних засобів 

підтримки для корекції порушень мовлення ми провели експеримент з групою 

дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, в кількості 3 осіб, що мають 

порушення мовлення. 

У роботі з цією групою дітей за критерієм володіння дитиною вимовою 

ми виділили умовно дві групи: діти, які володіють усним мовленням, що 

здійснюється за допомогою голосу та позначається такими термінами, як 

просодія та/чи інтонація («вербальна група») та діти, що не володіють усним 

мовленням і/або мають порушення розуміння мовлення («невербальна група»). 

Варто зазначити, що основним завданням по роботі з невербальною 

групою дітей є формування навичок усного мовлення, навчання засобів 

альтернативної комунікації для успішної взаємодії з оточуючими.  

Основним завданням в роботі з дітьми, що володіють усним мовленням, є 

навчання соціально-прийнятним формам взаємодії з однолітками в процесі гри 

по черзі, за правилами, в сюжетно-рольовій грі, розвиток навичок писемного 

мовлення і корекція мовленнєвих компонентів (лексика, граматика, фонетика). 

В ході діагностики дітей з ООП нами було виявлено, що незалежно від 

ступеня володіння мовленням усі діти показали високі результати володіння 

навичками візуального сприйняття. Найнижчі результати були отримані в 

результаті тестування зв'язного, діалогічного та монологічного мовлення. 

У ході формувального експерименту нами була проведена робота з 

корекції порушень мовлення з кожною групою дітей за трьома основними 

аспектами мовленнєвої діяльності, в кожній з яких свої цілі і завдання, а також 

форми роботи. 

Ми виділили такі напрямки як: когнітивний (розуміння мовлення), 

сенсомоторний (робота над навичками усного мовлення - тон, гучність, темп, 

паузи и тембр голосу) і комунікативний (взаємодія) аспекти.  

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

Виходячи з усього вищесказаного, можна дійти висновку, що поряд із 

загальноприйнятими прийомами і принципами цілком обґрунтованим є 
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використання візуальних засобів підтримки в роботі з дітьми, що мають 

обмежені можливості здоров'я, з метою корекції порушень мовлення, а також 

використання адаптованого методу мнемотехніки в інноваційному форматі з 

використанням технічних засобів. Нами були отримані наступні результати:  

- діти експериментальної групи незалежно від ступеня володіння 

мовленням показали високі результати за критерієм візуального сприйняття, що 

аргументує вибір методу візуальної підтримки при роботі над порушеннями 

мовлення 

- використання в ході роботи наочної фіксації подій і створення 

«предмета» комунікації підвищує частоту ініціативи дитини до співпраці; 

- структуроване середовище знижує тривожність дитини, підвищуючи 

ефективність освітнього процесу; 

- використання різних форм роботи (відео, картки, ігри, презентації, 

таблиці) в ході одного заняття підвищує інтерес дитини і мотивує до спільної 

діяльності; 

- поступова робота з розподілом завдань на підзадачі. 

Діти невербальної групи показали динаміку в таких критеріях: стали 

просити бажаний предмет за допомогою жесту та/або картки; на наочному рівні 

відповідати на питання про себе і про спільну діяльність; розрізняти функції 

слів (номінація, дія, ознака). 

Діти вербальної групи стали використовувати фразу для прохання 

бажаної дії або предмета; взаємодіяти в парі в процесі гри з однолітком спільно 

з педагогом; відповідати на питання про себе, про свою діяльність; частіше 

коментувати події, що відбуваються. 

У всіх дітей підвищилася мотивація до взаємодії в процесі заняття, 

знизилося проявлення небажаної поведінки, сформувався позитивний досвід 

комунікації з педагогом і з однолітками. 
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Окорокова Т.Р. 

МОРАЛЬНО-ЗБАГАЧЕНІ ВИХОВНІ СИТУАЦІЇ, ЯК ЗАСІБ 

СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ  

Стаття розкриває сутність та доцільність використання морально-

збагачених виховних ситуацій, як методу організації діяльності, спрямованого 

на вирішення завдань соціальної реабілітації учнів з інтелектуальною 

недостатністю.  

Ключові слова: морально-збагачені виховні ситуації, соціально-моральний 

розвиток, соціальна реабілітація, учні з інтелектуальною недостатністю. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день процес соціальної 

реабілітації є предметом дослідження фахівців багатьох галузей наукового 

знання. Психологи, педагоги, філософи, соціологи розкривають різні аспекти 

цього процесу, досліджують механізми, етапи та стадії, фактори соціальної 

реабілітації. Однак проблема соціальної реабілітації дітей з інтелектуальною 


