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У статті розглянуті особливості трудового виховання дітей з обмеженими 

можливостями, на заняттях з трудового навчання. Важливою умовою 

формування діяльності в учнів допоміжної школи на заняттях з трудового 

виховання є керівництво процесом засвоєння кожного етапу. Реалізація прав на 

освіту дітей з обмеженими можливостями здоров'я розглядається як одна з 

найважливіших завдань державної політики в галузі корекційної освіти.  

Ключові слова: інклюзивне навчання, особливі потреби, обмежені 

можливості, вимоги, сучасна освіта. 

 

ОСОБЛИВОСТІ  ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З 

ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Завдання підготовки підростаючих поколінь до практичної діяльності 

завжди було актуальним протягом усього періоду існування людства. На різних 

етапах його соціально-економічного розвитку вдосконалювався зміст цієї роботи, 

вироблялися нові форми її організації, зростали вимоги до рівня підготовки 

майбутніх трудівників. Змінювалися і функції школи в напрямку трудового 

виховання і навчання.  

Проблема підготовки   учнів з обмеженими можливостями  до самостійної 

трудової діяльності була актуальною протягом усього періоду розвитку 

допоміжної школи в нашій країні. Правильно організована трудова діяльність дає 

можливість учням допоміжної школи досягти такого рівня психологічної, 



практичної й соціальної підготовки, який допомагає їм стати на шлях 

самостійного життя і праці. 

Метою трудового виховання є підготовка вихованців до самостійного 

виконання доступної кваліфікованої праці в умовах сучасного виробництва, 

участі у суспільнокористній, обслуговуючій, продуктивній праці, готовності 

включатися у трудову діяльність. 

Завдання трудового виховання   дітей з обмеженими можливостями в 

умовах допоміжної школи-інтернату є виховання у вихованців позитивного 

ставлення до праці, виконання суспільно корисних справ, виховання 

відповідальності за виконану роботу, бережливості, уміння працювати у 

колективі. 

Трудове виховання у допоміжній школі здійснюється у різних видах трудової 

діяльності: у навчанні, побутовій, суспільно-корисній праці. Всі види праці тісно 

пов’язані між собою, але кожен з названих видів має свої відмінності. У процесі 

навчальної праці вихованці засвоюють знання, що необхідні їм для розвитку і 

подальшої трудової діяльності. Побутова праця є однією з найбільш простих і 

обов’язкових видів, з яким діти стикаються щоденно. 

Виховання трудових інтересів залежить не лише від того, як реалізуються 

педагогічні вимоги у виховному процесі, а й від розв’язання завдань корекції 

сенсорних, мислитель них і виконавських функцій. Проте корекцію пізнавальної 

діяльності слід розглядати не як доповнення до основної навчально-вихованої 

роботи, а як її складову частину, тому що трудове виховання вихованців 

допоміжної школи має корекційну спрямованість. 

Важливою формою підготовки до життя та праці учнів допоміжної школи є 

соціально-побутова орієнтація (особиста гігієна, одежа та взуття, харчування, 

культура поведінки, житло, торгівля, пошта, зв’язок, медична допомога, 

працевлаштування. Перераховані напрямки корекційних занять сприяють 

підвищенню загального розвитку учнів, формуванню у них знань, умінь та 

навичок, які допомагають соціальній адаптації, практичній підготовці до 

самостійного життя та праці в умовах сучасного виробництва. 



Різнобічний зміст суспільно корисної праці дає вихованцям можливість 

набути позитивних морально-вольових якостей: 

 спостережливості – уміння підмічати суттєве; 

 настирливості – подолання труднощів; посидючості – уміння та намагання 

доводити почату справу до кінця; допитливості – бажання знати про оточуюче 

середовище; 

 вимогливості до себе – добросовісне виконання поставлених завдань, 

бажання знайти раціональні засоби їх виконання; потяг проявляти турботу до 

оточуючих – прояв турботи до близьких товаришів, надання допомоги людям 

похилого віку. 

Праця має бути планомірно  цілеспрямованою, забезпечувати участь 

вихованців у доступних їм видах діяльності у школі і в позаурочний час. 

Вихованці повинні усвідомлювати соціальну значущість своєї праці й роль у 

розвитку суспільства, в житті кожної людини, чим глибше вони розуміють і 

усвідомлюють корисність своєї праці, тим глибинним будуть їхні переконання 

про необхідність працювати у сфері матеріального виробництва. 

Найсприятливіші умови для опанування трудовою діяльністю вихованцями 

допоміжної школи мають заняття з господарсько-побутової, суспільно-корисної 

праці. Саме тут дитина діє в системі розгорнутих на зовні фіксованих вимог: 

виконувати певний вид діяльності за визначеними етапами діяльності, осмислити 

і зрозуміти сутність і значення трудової діяльності. Здійснення будь-якого 

завдання передбачає такі етапи: аналіз, планування, організацію, практичне 

виконання, контроль, оцінку. Сам процес учіння має бути усвідомленим, 

відповідно регульованим.  Необхідно  спеціально організовувати процес 

трудового виховання, оскільки  вихованці усвідомлюють та опановують процес 

праці лише в разі необхідності. 

Тому важливою умовою формування діяльності в учнів допоміжної школи на 

заняттях з трудового виховання є керівництво процесом засвоєння кожного етапу 

(аналізу, планування, організації, практичного виконання, самоконтролю), 

послідовного їх здійснення під час виконання трудових дій. 



 Радощі праці стають зрозумілими й бажаними для людини за умови, що з 

праці починається пізнання світу. Для раннього залучення дітей до продуктивної 

праці дуже важливо знайти такі види трудової діяльності, що можуть бути 

посильними для дітей й мають суспільне значення”. Це одна із передумов 

трудової діяльності, від якої в значній мірі залежить життєва компетентність 

вихованців допоміжної школи. 

Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з обмеженими 

можливостями фізичного та/або психічного здоров’я є не лише відображенням 

часу, але й представляє собою ще один крок до забезпечення повної реалізації 

прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. Інклюзивна практика 

реалізує доступ до одержання освіти в загальноосвітньому закладі за місцем 

проживання та створення необхідних умов для успішного навчання для всіх без 

виключення дітей, незалежно від їх індивідуальних особливостей, психічних та 

фізичних можливостей. Збільшення кількості народження дітей із порушеннями в 

розвитку не лише проблема українського, але глобального масштабу. Рівень 

підтримки, гуманізм та терпимість у ставленні до дітей з особливими потребами, 

можливість надати їм доступну та якісну освіту – показники ступеня розвитку 

суспільства, в якому вони живуть. Реалізація прав на освіту дітей з обмеженими 

можливостями здоров'я розглядається як одна з найважливіших завдань 

державної політики в галузі корекційної освіти. Отримання такими дітьми якісної 

загальної та професійної освіти є одним з основних і невід'ємних умов їх успішної 

соціалізації, забезпечення повноцінної участі в житті суспільства, ефективної 

самореалізації в різних видах професійної і соціальної діяльності.  
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