
Якщо в класі навчаються діти з вадами слуху 
 

Інклюзивне навчання в системі загальноосвітніх закладів рекомендовано дітям із 

вадами слуху, як дошкільникам, так і школярам, з урахуванням основних критеріїв: 

 характеристика первинного дефекту; 

 особливості прояву вторинних дефектів; 

 діагноз, установлений хоча б у перший рік життя (краще до 3-х місяців, у 

крайньому разі – до 6 місяців); 

  одразу після встановлення діагнозу дитина починає постійно носити два 

слухові апарати (бажано 100 % цифрових); 

  після протезування під керівництвом сурдопедагога відбуваються спеціальні 

заняття з формування мови та слухового сприймання на слухозоровій основі, при 

цьому в навчанні бере активну участь родина (за пізнішого втручання успіху в 

розвитку мови буде досягнуто, але багато що в розвитку дитини буде непоправно 

втрачено); 

 дитина виховується в мовному середовищі; 

 рівень її психофізичного та мовного розвитку близький до нормального. 

Мова дітей із вадами слуху відрізняється певними особливостями, які під час 

навчання обертаються на помилки у вживанні й написанні слів, у побудові речень, у 

розумінні прочитаного. Такі специфічні помилки не можна пояснити неуважністю, 

недостатнім старанням учня. Вони є наслідком неординарних умов його мовного 

розвитку. 

Отже, якщо інклюзивне навчання рекомендоване глухим дітям і дітям, що погано 

чують, але мають високий рівень мовного розвитку, вони зіштовхуються з серйозними 

мовними проблемами, із якими в багатьох випадках не в змозі впоратися самостійно. 

їм потрібна грамотна корекційна допомога з боку фахівця (учителя-дефектолога), 

закріпленого за цією дитиною, який міг би надавати необхідну допомогу учневі, 

консультувати вчителів, вихователів і батьків. 

Загальноосвітній навчальний заклад, приймаючи дитину з вадами слуху, повинен 

бути готовий розділити відповідальність за долю, навчання й виховання дитини з її 

батьками, з фахівцями, що рекомендували для неї інклюзивне навчання, з учителями-

дефектологами, які здійснюють корекційну допомогу. Дитина з вадами слуху в класі 

потребує особливого ставлення до неї з боку вчителя протягом усього навчально-

виховного процесу. 

Учитель повинен: 

 застосовувати індивідуальне планування щодо засвоєння тих тем, які 

викликають утруднення в оволодінні навчальним матеріалом; 

 не повертатися спиною до такого учня під час усних пояснень; 

 контролювати розуміння дитиною завдань, інструкцій, запитань учителя та 

відповідей учня; 

 залучати батьків до закріплення нового матеріалу в домашніх умовах; 



 у корекційній роботі максимально використовувати випереджальний метод 

навчання; 

 частіше заохочувати дитину за позитивні відповіді; 

 не оцінювати незадовільно самостійні усні й письмові відповіді; 

 пам'ятати, що такий учень має сидіти за першою партою перед столом учителя 

для слухозорового сприйняття мовного матеріалу; 

 вимагати від батьків постійного носіння дитиною двох слухових апаратів. 

Для підготовки дітей загальноосвітнього класу до спільного навчання з 

дітьми з вадами слуху рекомендуємо: 

 проведення бесід з дітьми й батьками про незвичайність нових учнів; 

 організацію спільних ігор під час перерв і після уроків; 

 організацію спільної діяльності на уроці, після уроків; 

 організацію взаємодопомоги дітям з вадами слуху; 

 частіше заохочувати таких дітей за позитивні вчинки, види діяльності; 

 відмову від покарань дітей з вадами, зауважень у некоректній формі. 

Під час навчання дитини педагогічний колектив класу разом із психологом, 

логопедом і закріпленим учителем-дефектологом здійснюють діагностику утруднень 

у навчанні з базових предметів: української мови, читання, математики з наступним 

обговоренням результатів. Усі дані про дитину, її успіхи і невдачі в навчанні заносять 

у діагностичну карту в динаміці спостереження. 

Якщо дитина з вадами слуху не може впоратися з програмою, необхідно вчасно й 

наполегливо ставити перед батьками питання про те, що в інтересах дитини необхідний 

перехід його в спеціальну установу, де їй буде забезпечено адекватну корекційну 

допомогу, що передбачає індивідуальну роботу. Визначення термінів початку 

інклюзивного навчання вирішують індивідуально з кожною дитиною та за бажанням 

її батьків. Передусім це залежить від вираженості проблем у розвитку. 

 

 


