
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ 

ЩОДО РОБОТИ З ДІТЬМИ  

З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

1. Дізнайтеся більше про хворобу дитини, організації, які надають допомогу та 

джерела, з яких ви можете отримати корисну інформацію. 

2. Зосередьте увагу на конкретній дитині й дізнайтеся безпосередньо про її 

особисті потреби та здібності. 

3. Поспілкуйтеся з батьками. Батьки найкраще знають свою дитину. Вони 

можуть чимало розповісти про її особливі потреби та можливості. 

4. Проконсультуйтеся з іншими вчителями, які в попередні роки навчали 

дитину, стосовно навчального середовища для саме цього учня. 

5. Навчіться використовувати допоміжні технології (спеціальні пристрої для 

письма, додаткове устаткування для комп’ютера). 

6. Стежте, щоб учень не перевтомлювався. 

7. Намагайтеся говорити на нижчих тонах, переконайтеся, що учень добре чує 

звуки т, к, с, п, е, ф, ш. 

8. Знизьте вимоги – до письмових робіт учня. Можливо, йому буде зручно 

використовувати спеціальні пристосування, комп’ютер чи інші технічні 

засоби. 

9. Стежте, щоб необхідні матеріали, навчальне приладдя, унаочнення були в 

межах досяжності учня. 

10. Не обтяжуйте учня надмірним піклуванням. Допомагайте, коли напевно 

знаєте, що він не може щось подолати, або коли він звернеться по допомогу. 

11. Учневі необхідно більше часу для виконання завдання. Адаптуйте вправи 

відповідним чином, розробіть завдання у вигляді тестів тощо. 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ 

ЩОДО РОБОТИ З ДІТЬМИ  

З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 

1. Навчіться перевіряти справність слухового апарату дитини. 

2. Ознайомтеся зі спеціальними технічними засобами, які сприятимуть 

ефективності навчального процесу. 

3. Учень має сидіти достатньо близько, добре бачити вчителя, однокласників та 

унаочнення. Він повинен чітко бачити артикуляційний апарат усіх учасників 

уроку. 

4. Використовуйте якомога більше унаочнень. 

5. Перед тим, як розпочати повідомлення нового матеріалу, інструкцій щодо 

виконання завдання тощо, переконайтеся, що учень дивиться на вас і слухає. 

6. Використовуйте роздавальний матеріал, що найповніше передає зміст уроку. 

7. Переконайтеся, що всі слова в тексті зрозумілі. За можливості спрощуйте 

текст. 

8. Ініціюйте мовленнєве спілкування учня. Не перебивайте його. Дайте 

можливість висловити думку. 

9. Час від часу переконуйтесь, що учень вас розуміє. 

10. Якщо ви повідомляєте складний матеріал, що містить терміни, формули, 

дати, прізвища, географічні назви, доцільно надати його учневі в письмовій 

формі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ 

ЩОДО РОБОТИ З ДІТЬМИ  

З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 

1. Через кожні 10-15 хвилин учень має 1-2 хвилини перепочити, роблячи 

спеціальні вправи. 

2. Освітлення робочого місця учня має бути не менш як 75-100 кДж/м. 

3. В унаочненнях доцільно збільшити шрифт, фон зробити не білим , а світло-

жовтим чи світло-зеленим. 

4. Пишучи на класній дошці, матеріал потрібно розташовувати так, щоб в учня 

він не зливався в суцільну лінію. З’ясуйте, написи яким кольором крейди 

учень бачить краще. 

5. Давайте можливість учням підійти до дошки чи унаочнення, щоб краще 

роздивитися написане. 

6. Намагайтеся все, що пишете на дошці, продублювати роздавальним 

матеріалом. 

7. Зверніть увагу на якість роздавального матеріалу: це має бути матовий, а не 

глянцевий папір, шрифт – великий і контрастний. 

8. Не переобтяжуйте учня читанням великих текстів під час самостійного 

опрацювання матеріалу, краще поясніть ще раз усно. Переконайтеся, що він 

усе зрозумів. 

9. З таких предметів, як література, історія. Географія тощо можна 

використовувати аудіозаписи. 

10. Доцільно переглянути вимоги до письмових робіт. Іноді слабозорому 

учневі необхідно писати з використанням трафарету, щоб правильно 

розташовувати текст на сторінці та дотримуватися рядків. 

11. Частіше перевіряйте розуміння учнем матеріалу, який подається на уроці. 

12. Стежте за поставою учня й водночас не обмежуйте його, коли він надто 

близько підносить тексти до очей. Не робіть зайвих рухів і не затуляйте 

учневі джерело світла. 

 



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ 

ЩОДО РОБОТИ З ДІТЬМИ  

З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

1. Проконсультуйтеся з учителями, які навчали дитину в попередні роки. 

2. Зверніться до психолога та логопеда, поговоріть з батьками. 

3. Від складу команди, яку ви організуєте, залежатиме правильність визначення 

діагнозу, стратегії корекційної допомоги та вибір необхідних засобів для 

успішного навчання дитини в класі. 

4. Запитуйте в учня про труднощі, які він/вона відчуває під час сприйняття, 

обробки, застосування інформації (нового матеріалу). З’ясуйте, яку 

інформацію учень не сприймає. 

5. Виконуйте всі рекомендації логопеда, інших фахівців, батьків щодо 

спеціальних вправ та адаптації матеріалу для конкретного учня. 

6. Дізнайтеся про можливості використання спеціальних комп’ютерних 

програм (наприклад, перетворення друкованого тексту в аудіовідтворення), 

інших технічних засобів, залежно від особливостей навчання конкретного 

учня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ 

ЩОДО РОБОТИ З ДІТЬМИ  

ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

1. Зосередьте увагу на сильних сторонах учня та спирайтеся на них у процесі 

навчання. Водночас будьте готові до того, що доведеться поступово 

заповнювати прогалини в знаннях, уміннях і навичках школяра. 

2. Подавайте зміст навчального матеріалу невеликими частинами, 

використовуючи мультисенсорний підхід (слуховий, візуальний, 

маніпуляційний). Якомога більше повторюйте та закріплюйте вивчене. 

3. Заохочуйте учня, підтримуйте позитивну мотивацію навчання. 

4. Дещо сповільніть темп навчання, зважаючи на знижені психічну 

витривалість і розумову працездатність учня. Будьте терплячими, якщо 

учневі потрібно пояснити чи показати щось багаторазово. Віднайдіть 

оптимальний варіант взаємодії з ним (поясніть новий матеріал до уроку, на 

занятті дайте письмовий тезовий план, алгоритм дій тощо). 

5. Практикуйте прикладне застосування набутих учнем знань. 

6. Спільно з учнем поетапно аналізуйте виконання завдання. 

7. Урізноманітнюйте навчальну діяльність, однак забезпечуйте плавний перехід 

від одних видів діяльності до інших. 

8. Завдання мають відповідати можливостям учнів і виключати відчуття 

стійких невдач. 

9. Надавайте учням достатньо часу для виконання завдання та практичного 

застосування нових умінь і навичок, однак надто тривале виконання однієї 

вправи може стомити його. 

10. Не перекладайте подолання проблем у навчанні виключно на батьків. 

Допомагайте їм усвідомлювати найменші успіхи учня та закріплювати їх. 


