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У статті розкрито психологічні аспекти початкового навчання

природознавства дітей з порушеннями зору, що виявляються в закономірному співвідношенні
навчання і компенсаторного розвитку, реалізації спеціальних дидактичних принципів, засобів і
прийомів навчання. Мета статті полягає в розкритті психологічних засад та змісту
корекційно-компенсаторної роботи при вивченні природознавства дітьми з порушеннями зору.
Обґрунтовано необхідність поетапного формування природничих понять, в якому на
початкових етапах має місце поєднання зорового та дотикового сприймання, залучення всіх
збережених аналізаторів. Обґрунтовано корекційне значення цілеспрямованого формування
операцій порівняння і класифікації природничих понять, встановлення причинно-наслідкових
зв’язків.
Ключові слова: діти з порушеннями зору, природознавство, корекція, компенсація,
відчуття, сприймання, уявлення, природниче поняття.

Постановка проблеми. Практика реа-

саторного розвитку, реалізації спеціальних

лізації інклюзивної освіти дітей з порушення-

дидактичних принципів, засобів і прийомів

ми зору породжує низку питань щодо забезпе-

навчання.

чення якості освіти, розвитку пізнавальної ак-

Концепція Нової української школи

тивності і самостійності, мобілізації компен-

передбачає створення умов для формування

саторних можливостей учнів в умовах навча-

всебічно розвиненої особистості, здатної до

льного процесу. Специфіка початкової освіти

критичного мислення і самореалізації в житті.

дітей з порушеннями зору виявляється у зако-

Важливими ключовими компетенціями Нової

номірному співвідношенні навчання і компен-

української школи є наукове розуміння приро© Паламар О. М.
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ди, яке передбачає уміння застосовувати нау-

є формування системи природничих понять,

ковий метод, спостерігати, проводити експе-

встановлення взаємозв’язків між компонента-

рименти, аналізувати їх результати та екологі-

ми природи, усвідомлення впливу елементів

чна грамотність у користуванні природними

живої та неживої природи на трудову діяль-

ресурсами, усвідомлення значення навколиш-

ність людей. В курсі природознавства пред-

нього середовища для життя і здоров’я люди-

ставлені інтегрально елементи наукових знань

ни. На етапі початкової освіти цих компетен-

про природу з різноманітних галузей геогра-

цій діти набувають при вивченні різних навча-

фії, біології, фізики, хімії, екології. Навчаль-

льних предметів, зокрема природознавства.

ний матеріал пред’являється у формі, доступ-

Коригуючий

психолого-педагогічний

ній для розуміння дітей молодшого шкільного

вплив на різні види діяльності дітей з пору-

віку. Зміст природознавства створює умови

шеннями зору є невід’ємним компонентом

для формування в учнів екологічної культури,

їхнього навчання і розвитку. Метою статті є

уявлень про цілісність природи, елементарних

розкриття психологічних засад та змісту коре-

понять про об’єкти неживої і живої природи,

кційно-компенсаторної роботи в процесі ви-

виховання особистісного емоційно-ціннісного

вчення природознавства дітьми з порушення-

ставлення до природного оточення [7, с. 46; 8,

ми зору.

с. 28-29; 9].

Аналіз актуальних досліджень. На

Ефективність формування у дітей мо-

думку О. Г. Литвака [5], питання компенсації

лодшого шкільного віку природничих понять,

та корекції порушень зору має розглядатися в

за даними А. І. Ліпкиної та А. М. Низової [4],

контексті загальних закономірностей психіч-

залежить від наявних у них навичок виділяти

ного розвитку дитини. Виходячи з означених

властивості об’єктів на основі власного чуттє-

позицій, С. Покутнєва [10, с. 47-54] уточнює

вого сприймання. Особливості навчально-

взаємовідношення

«розвиток»,

пізнавальної діяльності дітей з порушеннями

«компенсація» і «корекція», розглядаючи роз-

зору значною мірою обумовлені проблемами і

виток як внутрішній процес необмеженого

труднощами чуттєвого сприймання об’єктів

прогресу; компенсацію як прогресивну форму

довкілля. Отже, в процесі навчання природо-

розвитку дітей з порушеннями зору, що поля-

знавства дітей, які мають порушення зору, не-

гає в удосконаленні його структури і функцій

обхідно враховувати притаманні їм провідні

психічних знарядь дитини; корекцію як зовні-

типи сприймання.

понять

шній процес педагогічного управління навчальною діяльністю.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на значні порушення, у дітей зі зниже-

Результатом вивчення природознавства

ним зором, так само, як у зрячих, формується
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зоровий тип сприймання, який стає провідним

являються у зниженні темпу навчальної діяль-

в процесі пізнання. При зоровому сприйманні

ності в цілому та при виконанні окремих за-

об’єктів природи дітьми зі зниженим зором

вдань; призводять до помилок у виділенні сут-

страждає повнота, точність, швидкість сприй-

тєвих ознак, характерних якостей, причинно-

мання, порушується усвідомлення просторо-

наслідкових зв’язків, класифікації природних

вих відношень предметів, перспектива та гли-

об’єктів за певною ознакою; обумовлюють

бина простору, зменшується поле зору, утруд-

фрагментарність природничих понять.

нюється формування цілісного образу предме-

Аналіз науково-методичних робіт в га-

тів і явищ природи, страждає диференційова-

лузі тифлопедагогіки (І. С. Моргуліс [6],

ність і здатність до виділення суттєвих ознак

Т. П. Свиридюк [14]) показав, що оптимальні

природних об’єктів [2, с. 92; 6].

результати в процесі навчання природознавст-

При гостроті розу від 0,03-0,02 та ниж-

ва дітей з порушеннями зору досягаються

че провідну роль відіграє дотиковий тип

шляхом поетапного формування природничих

сприймання, в якому переважають шкірно-

понять, в якому на початкових етапах має міс-

механічний та руховий аналізатори. Характе-

це поєднання зорового та дотикового сприй-

ристиками такого типу сприймання є те, що

мання, залучення збережених аналізаторів

дотикове поле обмежене зоною дії рук, відсут-

(слухового, нюхового, смакового). При цьому

ня можливість сприймання зовнішніх ознак

дотикове сприймання відіграє контролюючу і

природних об’єктів на відстані (дистантно),

компенсаторну функції в пізнавальній діяль-

збільшується час обстеження природних об’є-

ності дитини з порушеннями зору: предметні

ктів,

сукцесивний

уявлення формуються і уточнюються шляхом

(почерговий) характер. В результаті страждає

дотикового сприймання. В процесі компенса-

утворення цілісного уявлення про об’єкт чи

ції збережені аналізатори (дотиковий, слухо-

процес природи, здатність до порівняння та

вий, руховий) утворюють складні функціона-

диференціювання

об’єктів

льні системи зв’язків, що є основою розвитку

(унаслідок виділення випадкових, другоряд-

вищих форм пізнавальної діяльності [2, с. 42-

них чи надто загальних ознак) [2, с. 92; 6]. Ра-

43].

сприймання

має

природних

зом з тим, дотикове сприймання при правиль-

Отже, процес формування природни-

ній організації відкриває досить широкі мож-

чих понять у дітей з порушеннями зору, як і у

ливості для чуттєвого пізнання конкретних

зрячих, складається з таких послідовних ета-

об’єктів природи.

пів: відчуття – сприймання – уявлення – по-

Означені труднощі сприймання природних об’єктів дітьми з порушеннями зору про-

няття. Однак, зміст роботи на цих етапах має
специфічне корекційне спрямування.
© Паламар О. М.
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Відчуття є першим ступенем пізнання,

оскільки формування уявлення є результатам

що забезпечує відображення окремих власти-

взаємодії двох сигнальних систем. Узагальне-

востей предметів і явищ природи. На етапі ві-

ними уявлення стають завдяки участі в їх фор-

дчуття учні досліджують природний об’єкт,

муванні слова [2]. Уявлення певною мірою є

виділяють його окремі зовнішні ознаки. Для

узагальненнями, які закладають основу для

правильного усвідомлення відчуттів вчитель

абстрагування, і становлять форму переходу

підкреслює найбільш суттєву зовнішню рису

до раціонального (теоретичного) пізнання

об’єкта [1; с. 11].

природи. В уявленні поєднується все те, що

На етапі сприймання відбувається усві-

дитина знає про природний об’єкт. Однак, як

домлення природного об’єкта як цілого, в су-

зазначають

купності його зовнішніх ознак. Сприймання

В. М. Корсунська [1, с. 88], уявлення залежать

стає початком процесу осмислення відчуттів.

від психологічного стану дитини і можуть ві-

Для правильної організації сприймання вчи-

дображати окремі несуттєві ознаки, тому уяв-

тель повинен розробити поетапну схему спо-

ляти, ще не означає мислити. Порушення зо-

стереження, запропонувати завдання на пере-

ру, обмежуючи можливості зорового сприй-

вірку сприймання, підібрати точний та яскра-

мання, обумовлюють своєрідність уявлень

вий опис властивостей об’єкта природи [1].

(зменшення їх обсягу за рахунок часткового

Бажано супроводжувати процес зорового або

або повного випадіння зорових образів). Оскі-

дотикового сприймання словесним описом

льки, як зазначає О. Г. Литвак [5, с. 242], чого

характерних ознак предметів і явищ, що уточ-

не було в сприйманні, того не може бути в уя-

нює форму, будову, розмір природного об’єк-

вленні.

та.

М.

М.

Верзілін

та

Природниче уявлення вважають сфорНаступним етапом є формування при-

мованим, якщо дитина може навести конкрет-

родничих уявлень. Уявлення – це відтворення

ний приклад, тобто застосувати набуті знання

в свідомості дитини образів об’єктів і явищ

до конкретних випадків. Б. І. Коваленко [3]

природи, засвоєних раніше в процесі безпосе-

зазначає, що в процесі навчання дітей з пору-

реднього чуттєвого сприймання. Уявлення є

шеннями зору використовують такі види кон-

найбільш складною формою чуттєвого пізнан-

кретизації: 1) обстеження натуральних приро-

ня – це чуттєво-наочний та узагальнений об-

дних об’єктів і явищ або їх зображень;

раз, який можна відтворити по пам’яті, він є

2) відтворення – моделювання предметів і

опорою для розумовій діяльності. Головна

явищ природи. При чому те, що учні конкре-

особливість уявлення полягає у взаємопроник-

тизують, повинно мати безпосередній зв’язок

ненні в ньому наочного та узагальненого,

із змістом навчального предмета. Для перевір© Паламар О. М.
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ки сформованості уявлень про природний об’-

нять та їх визначень, виконання практичних,

єкт чи явище можна використати контрольні

дослідних робіт;

запитання і завдання на конкретизацію, на

3) узагальнено-понятійний рівень про-

розпізнавання об’єктів, моделювання, зама-

являється як здатність вирішувати навчальні

льовки по пам’яті та ін. [1; 11].

задачі у нових ситуаціях;

На основі узагальнених уявлень форму-

4) творчий – здатність запропонувати

ється поняття як форма абстрактного мислен-

нестандартне, але правильне вирішення за-

ня, що фіксує суттєві ознаки об’єктів і явищ

вдання.

природи. Поняття є якісно новим рівнем пі-

Якісний рівень знань про природу як

знання, що дозволяє вийти за межі чуттєвого

цілісну систему обумовлений рівнем розвитку

відображення природного середовища [1]. По-

мислення. Засвоєння та розвиток природничих

няття вважають сформованим, якщо учні від-

понять відбувається на основі практичного

повідають на запитання узагальнюючого хара-

опанування всього спектру логічних операцій

ктеру, можуть здійснювати порівняння об’єк-

абстрагування, конкретизації, узагальнення,

тів за однією чи кількома ознаками, класифі-

порівняння, класифікації, систематизації. Од-

кують об’єкти, розуміють зв’язок між раніше

нак, в навчанні природознавства дітей з пору-

засвоєними і новим поняттям.

шеннями зору слід запобігати розходженню

Важливим аспектом формування при-

(дивергенції) чуттєвого і логічного в пізнанні.

родничих понять є їх розвиток та встановлен-

Матеріал природознавства надає широ-

ня взаємозв’язків. Розвиток природничих по-

кі можливості для розумового розвитку учнів

нять є рушійною силою всього освітнього

з порушеннями зору. Усвідомлення внутріш-

процесу. Сформоване природниче поняття

ніх та зовнішніх взаємозв’язків природних си-

проходить такі рівні розвитку [1]:

стем, розуміння природних закономірностей і

1) фактологічний – процес накопичен-

законів відбувається шляхом застосування

ня додаткових фактичних знань про відомий

прийомів навчальної діяльності, що зумовлені

природний об’єкт. Цей процес включає спо-

логікою побудови змісту даного навчального

стереження окремих об’єктів і явищ, що є ана-

предмета (робота з картою, з текстом, визна-

логічними до вивченого; отримання додатко-

чення та застосування понять, розповідь, опис,

вої інформації від вчителя; уточнення знань

доведення тощо) [9].

життєвими даними; введення нових узагальнень і порівнянь;
2) операційно-доказовий

Психологічний зміст означених прийомів навчальної роботи становлять способи ро-

передбачає

зумової діяльності (прийоми мислення: аналіз,

навчання конструюванню природничих по-

синтез, порівняння, узагальнення, класифіка© Паламар О. М.
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ція тощо). Кожен сформований в учнів прий-

дуальне призначення, вони виготовляються

ом розумової діяльності входить до складу

шрифтом Брайля чи пласким шрифтом, з вра-

певного прийому навчальної роботи і являє

хуванням можливостей зору дитини, відповід-

собою знання про спосіб мислення і вміння

но до офтальмогігієнічних вимог.

його застосовувати. Оволодіння способами

Найпростіші триступеневі інструкції

розумової діяльності, їх усвідомлення обумов-

вже в першому класі дитина з порушеннями

люють підвищення інтересу до навчання,

зору

адже цілеспрямоване застосування цих прийо-

(допускається проговорювання дій вголос або

мів в процесі навчання сприяє досягненню ви-

пошепки). Більш складні і розгорнуті процеси

соких результатів в навчальній діяльності [9;

(3-4 кл.) мають бути подані в письмовій формі

13].

і використовуються як пам’ятка про послідов-

може

виконувати

по

пам’яті

Основними способами оптимізації осві-

ність і способи виконання дій. Після виконан-

тнього процесу при вивченні природознавства

ня завдання дитина має в розгорнутій мовлен-

є залучення дітей з порушеннями зору до ціле-

нєвій формі дати оцінку виконаної роботи

спрямованої предметно-практичної діяльності

[14]. Описані методичні прийоми сприяють

в процесі обстеження, спостереження та дос-

кращому усвідомленню як змісту, так і спосо-

лідження натуральних природних об’єктів з

бів навчальної діяльності.

метою виділення їх властивостей. Найбільш

Враховуючи значну кількість матеріа-

повну інформацію про природний об’єкт ди-

лу, який має усвідомити і засвоїти дитина при

тина отримує використовуючи при його об-

вивченні природознавства, в процесі навчання

стеженні систему правил, алгоритмів, інструк-

важливе корекційне значення мають операції

тивних карток з описом послідовності необ-

порівняння, класифікації природничих понять,

хідних дій.

встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

Наприклад, інструктивна картка міс-

Порівняння є засобом аналізу і синтезу, абст-

тить коротку і чітку інформацію про хід

рагування і узагальнення суттєвих ознак при-

(послідовність) виконання практичної роботи

родних об’єктів. Особливо важливу роль порі-

(досліду, спостереження) та пояснення спосо-

вняння відіграє в розумінні дітьми мінливості

бу дій на певних етапах. Вона використову-

навколишнього життя, його постійного руху,

ється після загального інструктажу і пояснень

при узагальненні і систематизації тривалих

вчителя про хід виконання роботи. Служить

спостережень за природними явищами.

опорою для самостійного виконання та само-

В період початкового навчання на уро-

контролю практичних дій дітьми з порушен-

ках природознавства порівняння розрізняють

нями зору. Інструктивні картки мають індиві-

за напрямом (зіставлення, протиставлення,
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повне порівняння з виділенням ознак схожості і подібності), за складністю ознак (кількість

3. Визнач, які з цих ознак є однаковими, подібними або відмінними.

ознак, характер ознак) і за способом прове-

4. Порівняй найважливіші (суттєві)

дення (порівняння одночасно сприйнятих об’-

ознаки відповідно до поставленого завдання

єктів; порівняння об’єктів, сприйнятих у різ-

(до мети порівняння).

ний час; порівняння двох об’єктів за участю
третього) [9; 12; 14]. При вивченні природо-

5. Поясни (повідом, запиши) результат
порівняння.

знавства порівняння входить як обов’язковий

Перед практичним застосуванням да-

компонент до спеціальних методів пізнання,

ного алгоритму має проводитися робота,

які забезпечують безпосередній зв’язок з при-

спрямована

родою (спостережень, дослідів, практичних

«ознака», на визначення однакових, схожих та

робіт) з метою формування окремих понять,

відмінних ознак об’єктів природи.

створення проблемних ситуацій, розвитку
умінь спостерігати тощо.

на

усвідомлення

терміну

В психологічних дослідженнях [9, с.
153-158] показана доцільність застосування в

Розвиток уміння порівнювати відбував-

процесі навчання молодших школярів опера-

ся на різноманітному за змістом природознав-

ції класифікації з метою логічного впорядку-

чому матеріалі. При цьому порівняння здійс-

вання матеріалу, що вивчається, і, відповідно,

нювалося за основними суттєвими ознаками

полегшення процесу засвоєння змісту навча-

подібності та відмінності. В процесі підбору

льних предметів, в тому числі і природничих.

пізнавальних завдань використовується добре

В процесі засвоєння молодшими школярами

відомий учням матеріал (однорідні взаємопо-

системи початкових природничих понять важ-

в’язані природні об’єкти). Подібність і відмін-

ливо спрямувати зусилля на поступове фор-

ність має спостерігатися на достатньому фак-

мування логічної (понятійної) класифікації,

тичному матеріалі; при зіставленні обов’язко-

що

во визначати суттєву подібність і несуттєву

1) самостійно знаходити спільні істотні озна-

відмінність.

ки як основу групування при порівнянні при-

виявляється

в

таких

уміннях:

Дітей з порушеннями зору необхідно

родних об’єктів; 2) здійснювати операцію

навчити здійснювати порівняння об’єктів при-

включення об’єктів у класи; 3) здійснювати

роди за правилом-моделлю (алгоритмом порі-

операцію

вняння) [9, с. 150]:

4) встановлювати ієрархію класів (понять).

1. Уважно розглянь природні об’єкти.
2. Поміркуй, які ознаки має кожен з
цих об’єктів.

розчленування

класів

об’єктів;

Класифікація є засобом ґрунтовнішого
оволодіння як окремим, так і загальним. Уявлення учнів про окремі об’єкти стають конк© Паламар О. М.
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ретнішими; за допомогою аналізу діти навча-

1.

Визнач постійні та варіативні (такі,

ються відрізняти суттєві властивості від дру-

що змінюються) ознаки класу природних об’є-

горядних. Разом з тим, зіставляючи суттєві

ктів (поняття).

ознаки окремого з відтвореним у пам’яті родо-

2.

Порівняй природні об’єкти за варі-

вим поняттям, учень краще усвідомлює суттє-

ативними ознаками і знайди ознаку відміннос-

ві ознаки останнього.

ті, що є підставою для поділу класу (поняття).

Класифікація природних об’єктів ши-

3.

Виконай поділ класу (поняття).

роко застосовується в природничих науках як

4.

Сформулюй визначення отриманих

понятійне узагальнення, що включає операцію

понять.

поділу обсягу поняття і має на меті фіксацію

При вивченні природознавства важли-

родо-видових відношень в системі понять у

во спрямовувати увагу дітей з порушеннями

поєднанні з операцією їх визначення. Доско-

зору на виявлення й обґрунтування закономір-

нала класифікація у дітей з порушеннями зору

них зв’язків, наявних в природі. Ці зв’язки ма-

пов’язана з рівнем розвитку вміння порівню-

ють різний характер (причинно-наслідкові,

вати конкретні об’єкти. Без порівняння пред-

функціональні, генетичні, морфологічні, прос-

метів навколишнього середовища дитина не

торові, часові тощо). Діти усвідомлюють взає-

може впорядкувати власні чуттєві враження,

мозв’язки між компонентами живої та нежи-

уточнити свої уявлення про довкілля.

вої природи, між елементами природних еко-

Навчання дітей з порушеннями зору

систем (водойми, лісу, степу та ін.), структур-

здійсненню операції класифікації на матеріалі

ні особливості об’єктів природи (клітини, жи-

природознавства має проводитися поетапно.

вого організму тощо) [9]. Найбільш широко в

Цілеспрямоване засвоєння операції класифіка-

курсі природознавства представлені можливо-

ції на матеріалі окремих природних об’єктів

сті для встановлення причинно-наслідкових

відбувається за такими алгоритмами.

зв’язків, розкриття яких надає значні можли-

Включення об’єктів у класи [9, с. 154]:

вості для розвитку мислення дітей з порушен-

1.

нями зору.

Визнач спільні істотні ознаки при-

родних об’єктів.

Оволодіння причинністю великою мі-

2.

Згрупуй їх на основі цих ознак.

рою залежить від практичних дій дитини, від

3.

Дай спільну назву цій групі об’єк-

її рухової активності. У зв’язку з цим, діти з

тів.

порушеннями зору часто відчувають труднощі
4.

Включи утворену групу об’єктів до

більшого за обсягом класу (поняття).
Поділ об’єму класу (поняття) [9, с. 54]:

в розумінні причинно-наслідкових зв’язків.
Ускладнення при встановленні природних
причинно-наслідкових зв’язків пов’язане з
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тим, що більшість цих зв’язків не доступна

розмноження та розвитку живих організмів;

для безпосереднього сприймання. Тому, учні

2) підвищення ступеня узагальненості знань

краще пояснюють причинні зв’язки, що охоп-

про природу: від розгляду ознак та властивос-

люють невеликі проміжки часу.

тей конкретних предметів і явищ природи до

В молодшому шкільному віці інтерес

оперування поняттями, виділення їх істотних

до причинно-наслідкових зв’язків спочатку

ознак; 3) розширення обсягу природничих

спрямований на з’ясування причини явищ, а

знань.

потім – на наслідок. Діти легше простежують

Для дітей з порушеннями зору характе-

зв’язки в прямому напрямі (причина – наслі-

рним є зниження пізнавальної активності.

док), а ніж у зворотному (наслідок – причина)

Проблемна ситуація обумовлює мотиваційну

[9; 12]. На початку навчання діти не усвідом-

готовність дитини до аналізу та узагальнення

люють зв’язку між зміною властивостей об’є-

результатів дослідів, практичних робіт та спо-

ктів і зміною умов середовища, оскільки

стережень, усвідомлення їх теоретичного об-

сприймають об’єкти природи ізольовано або

ґрунтування. Тому, проблемний підхід у за-

ситуативно.

своєнні знань про природу як цілісну систему

Для формування вміння встановлювати

причинно-наслідкові зв’язки, вчитель має

забезпечує підвищення рівня пізнавальної ак-

тивності дітей з порушеннями.

створювати навчальні проблемні ситуації, в

Наведемо приклади відповідних запи-

яких учні знаходять протиріччя між наявним

тань (завдань): «Який сніг краще захищає рос-

запасом знань і змістом завдання, для вирі-

лини від морозу: пухкий чи щільний? Чому?»,

шення якого необхідно зробити нові виснов-

«Чому під час кожної перерви слід добре про-

ки, встановити нові зв’язки.

вітрювати класну кімнату?», «Поясни, чому

Проблемна ситуація створюється за

взимку під час сильних морозів можуть руй-

умови зіткнення дитини з невідомим, коли во-

нуватися водопровідні труби?», «Чи змогли б

на може його визначити в процесі самостійної

люди та тварини жити без рослин? Доведи

пошукової роботи. Система пізнавальних за-

свою думку», «Чому такі великі сильні звірі,

вдань, які вирішуються молодшими школяра-

як ведмідь, борсук, маючи тепле хутро і товс-

ми в проблемних ситуаціях, має відповідати

тий шар жиру, впадають у зимову сплячку, а

таким вимогам: 1) поступове ускладнення змі-

такі маленькі звірятка, як миша, білка, куниця,

сту природознавчого матеріалу: від вивчення

ласка, горностай, заєць, бадьорі всю зиму?»,

зовнішніх ознак предметів і явищ природи, що

«Якщо посіяти насіння, чи завжди воно проро-

можна спостерігати безпосередньо, до знань,

сте?

які відображають спосіб життя, особливості

(Вирішується за допомогою серії дослідів)».

Які

умови

для

цього

необхідні?
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ABSTRACT

parison and classification of natural concepts, es-

The article reveals the specifics of the ini-

tablishment of cause-effect relationships is sub-

tial education of children with visual impair-

stantiated. To improve the efficiency of the oper-

ments, which is manifested in the regular correla-

ations of comparison and classification of natural

tion between education and compensatory devel-

objects, it is necessary to teach children with vis-

opment, the implementation of special didactic

ual impairment to use appropriate algorithms for

principles, and methods of teaching. The purpose

action. In order to develop the ability to establish

of the paper is to reveal the content of correction-

causal relationships, the teacher must create edu-

compensatory work in the study of natural sci-

cational problem situation.

ence by children with visual impairment.

Key words: visually impaired children,

The article substantiates the necessity of

nature course, correction, compensation, sensa-

phased formation of natural concepts, in which at

tions, perception, representation, the natural con-

the initial stages there is a combination of visual

cept.

and tactile perception, involving all stored analyzers.

Паламарь Елена Михайловна
It is determined that the formation of natu-

ral concepts in children with visual impairments
consists of the following consecutive stages: sensation − perception − representation − concept.
Characterized by the specifics of educational activity and correction-compensatory work at each

Кандидат психологических наук, доцент кафедры тифлопедагогики, Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, г. Киев (Украина)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КОРРЕКЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНОЙ
РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПРИРОДОВЕДЕНИЯ ДЕТЬМИ С
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

of the mentioned stages of formation of natural
concepts. Presented levels of development, which
are passing the already formed natural sciences.

Аннотация. В статье раскрыта специфика начального обучения природоведения

It is determined that the development of

детей с нарушениями зрения, что проявляется

subject-practical activity in the process of survey,

в закономерном соотношении обучения и

observation and research of natural objects con-

компенсаторного развития, реализации специ-

tributes to the optimization of the educational

альных дидактических принципов, средств и

process in the study of nature course by children

приемов обучения. Цель статьи состоит в рас-

with visual impairment. Correctional influence

крытии психологических основ и содержания

has the use of a system of rules, algorithms, in-

коррекционно-компенсаторной работы при

struction cards when examining objects of nature.

изучении природоведения детьми с нарушени-

Correctional value of operations of com-

ями зрения.
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Автор подчеркивает необходимость
учета

ведущих

типов

операций сравнения и классификации приро-

восприятия

доведческих понятий, установления причин-

(зрительного или осязательного), характер-

но-следственных связей. Для повышения эф-

ных для детей с нарушениями зрения; обоб-

фективности операций сравнения и классифи-

щает основные трудности восприятия объек-

кации природных объектов необходимо обу-

тов природы. В статье обоснована необходи-

чать детей с нарушениями зрения использо-

мость поэтапного формирования природовед-

вать соответствующие алгоритмы действий.

ческих понятий, в котором на начальном эта-

С целью формирования умений устанавли-

пе необходимо использование как зрительно-

вать причинно-следственные связи, учитель

го, так и осязательного восприятия, включе-

должен создавать учебно-проблемные ситуа-

ние всех сохранных анализаторов. Определе-

ции.

но, что формирование природоведческих по-

Ключевые слова: дети с нарушениями

нятий у детей с нарушениями зрения состоит

зрения, природоведение, коррекция, компен-

из таких последовательных этапов: ощуще-

сация, ощущения, восприятие, представления,

ние – восприятие – представление – понятие.

природоведческое понятие.

Охарактеризовано специфику учебной дея-

тельности и коррекционно-компенсаторной
работы на каждом из названных этапов формирования природоведческих понятий. Представлено уровни развития, которые проходит
уже сформированное природоведческое понятие.
Определено, что развитие предметнопрактической деятельности в процессе изучения, наблюдения и исследования натуральных природных объектов способствует оптимизации учебного процесса при изучении
природоведения детьми с нарушениями зрения. Коррекционной воздействие имеет использование системы правил, алгоритмов,
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