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ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З 
ОСОБОВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Останнім часом у житті нашого суспільства сталися суттєві соціально- 
економічні зміни, що позначились на освіті та вихованні молоді та спричи
нили труднощі в процесі соціально-трудової адаптації дітей з особливими 
освітніми потребами (ООП).

Дітьми з особливими потребами в Україні в даний час прийнято 
вважати тих дітей, у яких наявне відставання у психофізичному розвиткові 
внаслідок порушення діяльності різних або декількох аналізаторів (зорово
го, слухового, рухового, мовленнєвого), а також внаслідок органічного 
ураження центральної нервової системи (ЦНС). Вони потребують створен
ня особливих умов життя та отримання освіти (Липа, 2002).

Особливості їх психічного розвитку, соціалізації, особливостей 
набування знань, умінь, навичок досліджують такі науки як дефектологія, 
складовими якої є олігофренопедагогіка, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, 
логопедія, спеціальна психологія та інші.

Внаслідок особливостей, пов’язаних зі станом здоров’я, психіки, 
розумового розвитку, стану аналізаторів, нервової системи, ці люди є 
надзвичайно уразливими щодо впливів з боку як макро-, так і мікросоціуму. 
Соціалізація -  комплексний процес та результат засвоєння й активного 
відтворення людиною соціально-культурного досвіду (знань, цінностей, 
норм, моралі, традицій тощо) на основі її діяльності, спілкування і відносин, 
обов’язковий фактор розвитку особистості. Виступає одним із 
основоположних соціальних процесів, що забезпечує повноправне 
існування людини в середині суспільства. Соціалізація є двостороннім 
процесом, оскільки відбувається не лише збагачення соціальним досвідом, а 
й реалізація людиною соціальних зв’язків. Її сутність зводиться до 
поєднання в процесі соціалізації особи адаптації та обособлення, тобто 
збереження суб’єктності людини в умовах певного суспільства. Дітям з 
ООП набагато складніше пристосуватися до умов суспільства, побудувати 
власний шлях, оволодіти навіть нескладними знаннями, уміннями, навич
ками. Суспільство готове надати цим людям психологічну, педагоггічну, 
соціальну підтримку та супровід. Одним із пріоритетних напрямів 
державної політики у галузі освіти у наш час є сприяння у реалізації прав на 
рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами. Стратегіч
ним підґрунтям для цього є Конвенція ООН про права інвалідів, ратифіко
вана Україною у 2008 році, Конвенція ООН про права дитини, Всесвітня
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декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей, 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 
Державний стандарт початкової освіти для дітей з особливими потребами 
тощо.

Традиційно класична дефектологія приділяла велику увагу трудовому 
вихованню дітей з особливими освітніми потребами, відмічаючи, що 
правильно організована праця створює сприятливі умови для професійного 
самовизначення учнів, сприяє розвитку творчості і конструкторських здіб
ностей, морально-вольових якостей, культури праці. У праці формується 
інтерес до професії. В перші два десятиліття ХХІ століття в Україні зат
верджено важливі нормативні документи, спрямовані на удосконалення 
роботи спеціальних шкіл та інклюзивної освіти («Закон про школу», «Дер
жавний стандарт освіти для спеціальної школи», «Критерії оцінювання нав
чальних досягнень учнів», «Проект положення про спеціальну школу»), що 
є принциповим для розробки змісту освіти та методичного забезпечення 
навчального процесу.

Особлива роль у роботі з дітьми, що мають порушення у фізіологіч
ному чи психічному розвитку, відводиться трудовому навчанню. Але роз- 
вивальний ефект можливий лише за умови спеціальної організації трудо
вого навчання, тобто якщо воно є корекційно спрямованим.

Максимально можливий розвиток може бути досягнуто тільки при 
дотриманні ряду умов: застосування адекватної програми і методів навчан
ня, що відповідають реальному віковому періоду і реальним можливостям 
дітей з вадами розвитку та цілям їх виховання. Трудова діяльність є одним з 
важливих чинників виховання особистості. Для учнів з відхиленнями в 
розвитку трудове навчання має особливе значення, оскільки в ході його: 
формується пізнавальна діяльність особи в цілому; підвищується рівень 
соціальної компетентності; отримуються трудові навички, які допоможуть 
надалі успішно адаптуватися у суспільстві (Матвєєва, 2005).

В процесі трудового навчання необхідно враховувати не лише 
особливості, але і можливості кожного учня. Включаючись у трудовий про
цес, дитина докорінно змінює своє уявлення про себе і про навколишній 
світ. Радикальним образом змінюється її самооцінка. Вона змінюється під 
впливом успіхів в трудовій діяльності. Необхідно приділяти увагу форму
ванню загальнотрудових умінь в учнів; розвитку особистих якостей, які бу
дуть їм потрібні на будь-якому виробництві, у будь-якому колективі. У тру
довій діяльності формуються нові види мислення. Внаслідок колективності 
праці учні одержують навики роботи, спілкування, співробітництва, що 
покращує соціалізацію дитини в суспільстві (Мерсіянова, 2012).

Трудове навчання спрямоване на: виховання художньої культури 
школярів, на розвиток їх потенційних можливостей і інтересів до народної 
творчості, її традицій і спадщини. Залучення дітей і підлітків до навчання 
народним ремеслам передбачає вирішення проблеми культурної спадком- 
ності, естетичного, художнього і морального виховання, професійної 
орієнтації.
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Різноманітність видів праці забезпечує різнобічну і активну роботу. 
Тому учням треба дати більшу кількість видів діяльності, щоб сформувати 
різноплановий досвід. Під час трудового навчання необхідно звернути 
особливу увагу на:
- знання і точне дотримання учнями правил безпечної праці, виробничої 
санітарії та особистої гігієни, навчанню їх правилам безпечних прийомів 
роботи;
- ознайомлення із заходами запобігання травматизму;
- систематичне вивчення та повторювання правил безпечного виконання 
кожної операції.

Включаючись у працю, учні вступають у відносини з предметами, 
засобами, результатами праці, самою працею, в міжособистісні стосунки з 
учасниками праці. На основі відносин, що виникають у праці формуються 
особистісні якості. Формування відносин до предмета праці поглиблює 
екологічне, етичне виховання учнів, створює умови для розвитку естетичної 
культури особистості. Таким чином, воно сприяє гармонійному розвитку 
особистості, діяльність якої відрізняється творчою працею. Відносини до 
засобу праці виникають в результаті застосування технології, техніки, 
знарядь праці для обробки предмета праці, з метою створення виробу. На 
основі виникаючих відносин до засобу праці у дітей з ООП формується 
дбайливе ставлення до інструментів, особистих речей, шкільного майна, 
суспільної власності. Ці відносини виявляються в акуратності, дисципліно
ваності, уважності.

Важливою умовою в трудовому навчанні та вихованні учнів з ООП є 
забезпечення принципу наступності за роками навчання, сутність якого 
полягає у послідовному розширенні та поглибленні знань і практичних 
навичок. Програми з трудового навчання дітей з відхиленнями у розвитку 
повинні:
- бути навчальними, виховуючими, носити чітко спрямований корекційно- 
розвиваючий характер;
- забезпечувати максимальну самостійність в побутовому і санітарно- 
гігієнічному обслуговуванні себе;
- виробити позитивне ставлення до посильних видів праці, готовність до 
допомоги в господарсько-побутовій праці в сім'ї або спеціальній установі, 
уміння виконувати нескладні види цієї праці;
- сформувати звичку і позитивну установку до певного виду праці 
протягом встановленого часу (2-4 години на день) у спеціальній майстерні, 
на пришкільній ділянці;
- забезпечувати можливість переключення з виконання однієї знайомої 
операції на іншу (Миронова, 2010).

Набуваючи узагальнених трудових умінь, учні на уроках одночасно 
оволодівають елементарними прийомами праці. Вони часто механічно 
заучують окремі трудові прийоми і операції у процесі виготовлення 
конкретного виробу. Копіюючи роботу вчителя, вони переймають порядок 
трудових рухів, дій, не усвідомлюючи прийомів роботи. Це негативно 
впливає на їх орієнтування в завданні, на вміння планувати свою роботу,
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обмежує можливості щодо перенесення вмінь і навичок у змінені умови 
праці. Наприклад, знаючи шви, дитина не може дібрати необхідний шов для 
виготовлення конкретного виробу з тканини.

Необхідно створювати такі ситуації під час уроків, які б сприяли 
розвитку мовлення та необхідності спілкуватись з іншими. Ігри можуть 
стимулювати дітей використовувати мовлення під час занять. Наприклад, 
вивчаючи матеріалознавство можна використати гру «Будівельники» або 
«Знавці», при розкроюванні виробу -  «Асоціації», при пошитті виробу -  
«Доміно» тощо. Кожна така гра сприяє розвитку зв’язного усного мовлення, 
вчить дітей дослухатися думок інших, коригує емоційний стан дитини, 
формує вміння працювати у колективі. Трудове навчання можна і необхідно 
використовувати для розвитку мови дітей, словесний звіт (усний і 
письмовий) про виконану роботу, розповідь про виконання майбутнього 
завдання, в свою чергу буде сприяти розумовому та мовленнєвому розвитку 
учнів. Визначаючи сутність праці як соціально організованого моменту, яка 
повною мірою розкриває для дитини світ духовний і світ матеріальний, 
Л. С. Виготський конкретизував розуміння педагогічної стратегії, розставив 
основні акценти у вирішенні різноманітних завдань корекційно- 
розвивального навчання засобами посильної участі дитини у праці 
дорослих, самостійному його здійсненні. При цьому особливий наголос 
вчений робив на те, що якість трудової діяльності дітей з проблемами у 
розвитку має визначатися не стільки рівнем розвитку їхніх рухових 
навичок, скільки рівнем самостійності дитини при вирішенні завдань, що 
визначають її зміст. Трудова діяльність повинна розглядатися з позиції 
єдності реалізації в ній двох ліній розвитку, які утворюють, за словами Л. С. 
Виготського, «мислення і діяльність», інтелектуальний план і його 
практичне втілення (Виговський, 1991).

Таким чином, ми бачимо яку важливу роль відіграє трудове навчання 
в розвитку і соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.
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