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ДО ПИТАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ НА 

ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ В СПЕЦІАЛЬНИХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ 

СЛУХУ 

 

Розвиток математичних здібностей у школярів з порушеннями слуху 

має дуже важливе значення для підготовки їхнього подальшого життя. Праця 

робітника на сучасному виробництві, оволодіння знаннями в технічних 

середніх та вищих учбових закладах, навіть щоденне життя у побуті - все це 

вимагає вільного опанування певними математичними знаннями, вміннями 

та навичками. 

У розвитку математичних здібностей дітей з порушеннями слуху 

необхідно розвивати такі фактори як: мисленнєві, емоційні, вольові і 

психофізичні можливості. Учнів необхідно привчати чітко організовувати 

свою діяльність, доводити справу до кінця, не дивлячись на виникнення 

труднощів, вміти здійснювати самоконтроль на всіх етапах діяльності.  

Уповільнене оволодіння словесною мовою як засобом мисленнєвої 

діяльності  у розвитку розумових здібностей дітей з порушеннями слуху, 

веде до того, що в якості засобів мислення особливе значення набувають 

предметні дії, природні жести, а потім і засоби міміко-жестової мови.  

Важливе місце на цьому етапі навчання в структурі математичних здібностей 

належить наочному мисленню. Умінню встановлювати різні спів відносини 

між предметами по їхнім просторовим ознакам, знаходити тотожність, 

схожість,  різницю не тільки в окремих ознаках, але й у відносинах між ними. 

Уже на рівні наочного мислення можуть вироблятися такі  якості, як 

гнучкість, нахил до узагальнення й диференціації, до переносу та 

переключенню.  
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Враховуючи, що ці засоби не забезпечують належного рівня 

формування розумових здібностей, можливостей швидкого спілкування, 

розвитку гнучкості мисленевих дій і їх оберненості, легкої навчаємості 

засобам мислення, для цього необхідно безпосереднє включення мовлення в 

процес мислення.    

 Ці якості розумових здібностей у таких дітей формуються під час 

навчання у школі тільки по мірі оволодіння словесною мовою і мають певні 

труднощі.  

Оволодівши під час навчання  наочно-логічним мисленням по мірі 

накопичення знань словесної мови у школярів починає розвиватися 

словесно-логічне мислення. Вони починають оперувати поняттями, 

встановлювати логічні відносини. Учні оволодівають переробкою 

математичної інформації: здатністю до логічного мислення у сфері 

кількісних і просторових відношень, числової й знакової символіки; 

здатністю до швидкого узагальнення математичних об’єктів, відносин і дій; 

здатністю до згортання процесу математичного міркування й системи 

відповідних дій; здатністю мислити згорненими структурами; гнучкістю 

мисленневих процесів у математичній діяльності; потягом до ясності, 

простоті, економності й раціональності рішень; здібністю до швидкої і 

вільної перебудови направленості мисленневого процесу з прямої на 

зворотною (оберненість); вчаться збереженню математичної інформації, 

розвивають математичну пам’ять. 

Засвоєння математичного матеріалу учнями виявляється також у 

ступені згорнутості головних математичних операцій: здійснюються вони 

дітьми легко в пам’яті з використанням раціональних прийомів чи шляхом 

довгого приліковування й відліковування з наочними підпорами 

(роздатковим матеріалом, таблицями і т. і.). 

В новій програмі з математики всі вищеназвані розумові операції дитини 

з вадами слуху. Побудована програма за новою структурою яка включає в 

себе такі розділи:  “Зміст навчального матеріалу”, “Навчальні досягнення 
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учнів”, “ Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані 

результати”. 

"Зміст навчального матеріалу", хоча і підпорядковано змісту навчання в 

загальноосвітній школі для чуючих дітей, має свої відмінності, які 

обумовлено особливостями фізичної та психічної діяльності дітей зі 

зниженим слухом. Насамперед це більша кількість годин, яка відводиться на 

вивчення будь якої теми. Адже в спеціальній школі є ще один додатковий рік 

- підготовчий клас. 

Розділ “Навчальні досягнення учнів “  дає можливість вчителеві 

орієнтуватися по кожній темі у тому, що учні повинні  знати, вміти, а про що 

повинні мати тільки уявлення, з чим просто  мають бути ознайомлені. У 

подальшому це полегшує вчителеві оцінювання знань та вмінь учнів класу. 

“Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати” 

відповідає меті попередження і подолання фізичних та психологічних 

наслідків слабочуючої дитини. Адже  уроки математики в спеціальній школі 

тісно пов’язані з іншими навчальними та корекційними предметами 

(читання, розвиток мовлення, розвиток слухового сприймання та формування 

вимови), передбачених навчальним планом для шкіл даного типу.        

Впродовж перших двох років навчання (підготовчий, перший класи) 

розширюється життєвий досвід дітей про оточуючий світ, формуються 

уявлення про кількісні ознаки об’єктів пізнання,  на основі безпосереднього 

споглядання та знайомства з різними ознаками оточуючих  предметів, їх 

форм та просторового розміщення, помічених явищ і фактів з життя. 

Накопичений досвід уточнюється, поглиблюється під час подальшого 

навчання . 

Будуючи урок,  вчителеві необхідно насамперед думати про те, як 

викласти, подати матеріал у доступній  для сприймання учнями формі з 

порушеннями слуху. Для цього вчителю необхідно включати в урок 

елементи заохочення, зацікавленості будувати свої пояснення на вже відомих 
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дітям прикладах з життя. Для більшої ефективності засвоєння знань учнями 

вчитель може використовувати під час пояснення нового матеріалу дактиль 

та часом, за необхідністю жестову мову. 

Розгляд будь-яких нових завдань на уроці повинен починатися із 

демонстрації або з практичної роботи. Потрібно постійно   використовувати 

розрізний, лічильний матеріал, а учні повинні мати каси з лічильним 

матеріалом, лічильні палички. На перших етапах навчання необхідно 

надавати великого значення ігровій діяльності, повсякчасно використовувати 

елементи зацікавленості. З часом ігрова діяльність повинна відступати на 

другий план - важливо забезпечити поступовий перехід до звичайної для 

шкільного навчання учбової діяльності.  

Виклад нового матеріалу та його закріплення як правило проводиться 

вчителем на одному уроці. Для того, щоб він не забувався, щоб знання, 

уміння і навички удосконалювалися і   розвивалися необхідно і надалі 

повсякчасно по можливості повертатися до повторення пройденого 

матеріалу. 

Для стійких та міцних знань учнів необхідно відпрацьовувати  систему 

повторення і закріплення знань учнів, а для того необхідно враховувати 

рівень підготовленості учнів. Необхідно на кожному уроці відводити час на 

матеріал розрахований на закріплення, уточнення, систематизацію 

одержаних знань у процесі навчання. 

Спираючись на вимоги програми вчитель повинен вже в підготовчому 

класі виробити в учнів уміння виділяти в предметах певні ознаки, зіставляти 

групи предметів за однією суттєвою ознакою, робити (разом з вчителем) 

найпростіші узагальнюючі висновки, знати нумерацію чисел в межах 10,  

виконувати дії додавання і віднімання, бути ознайомленими з нумерацією 

чисел до 20, вирішувати прості задачі на одну дію. 

 Великої  уваги вчителя вимагає формування у дітей навичок 

каліграфічно правильного написання цифр, знаків =,<, >. Вчитель повинен 
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сам показати спочатку правильне написання цифри, зробити чіткий 

інструктаж  для дітей, і тільки потім діти починають самостійно писати в 

зошитах на печатній основі де є не  тільки зразки написання цифр, а і 

шаблони для  обведення. Коли у дітей виробився каліграфічний почерк 

вчитель може переходити на роботу з дітьми у звичайних зошитах де вже сам 

буде писати їм  зразки тих цифр, які у них виходять невдало. Це потрібно 

робити  для того, щоб учень мав можливість  тренуватися написання цифри, 

яка йому важко вдається.  

На жодному уроці вчитель не повинен забувати про індивідуальну 

роботу з учнем. Враховуючи наочно-образний характер мислення 

молодших школярів особливо посилюється навчальний ефект 

індивідуального опитування головна вимога якого - стимулювання 

навчальної активності школярів. Це досягається систематичним і 

послідовним опитуванням, індивідуальним підходом до учнів, розвитком 

їхньої зацікавленості  у перевірці знань, формування навичок 

самоконтролю. 

Одно з найбільш важких питань у навчанні дітей з недоліками слуху  

математиці - питання розуміння текстів арифметичних задач. 

Можливість розуміти словесну умову задачі залежить від розуміння мови 

взагалі, а діти з недоліками слуху мають недорозвинене  мовлення. Тому 

загальна система роботи з розвитку мовлення тісно пов’язана зі спеціальною 

мовною підготовкою до розв’язання арифметичних задач.   Не можна 

забувати про те, що з великою кількістю слів, словосполучень,  фраз чи цілих 

висловів діти вперше будуть знайомитись через арифметичні задачі. Тому 

розуміння окремих мовних одиниць, типових для умов задач, учнів треба 

вчити саме на уроках математики. Це слова, які висловлюють поняття 

математичного змісту. Необхідно навчити школярів розуміти їх ще до того як 

вони  зустрінуть їх в текстах задач.(Збільшення, зменшення, більше на…, 

стільки ж та ін.). Пропедевтична робота по рішенню задач повинна вестись 
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на основі наочного матеріалу, знайомими і зрозумілими для учнів словами, 

невеликими реченнями. Водночас з предметним ілюструванням вчителю 

необхідно навчати дітей  схематичного запису задач, який полегшує дітям 

рішення. Як правило схематичний запис  спочатку робить вчитель по ходу 

аналізу тексту задачі, але в складанні схеми мають брати активну участь діти. 

Вкрай важливим при рішенні задач дітьми є те, щоб діти пояснювали свої 

думки з приводу рішення задачі та її запису. Складання схеми до задачі 

повинно привчити дітей не виконувати будь-які дії над числами поки вони не 

намітять план рішення. Це навчить дітей передбачати хід розв’язання до 

кінця в своїх логічних роздумах, що і буде потім кінцевою метою при 

навчанні рішенню складних задач по  діях. 

Виходячи з вище сказаного зрозуміло, що мовний  матеріал, який 

необхідно відпрацьовувати саме на уроках математики для  розуміння умов 

задач  включає слова, словосполучення та тексти певної структури. 

По закінченню підготовчого класу слабочуючий учень повинен вже вміти 

користуватися звукопідсилювальним апаратом індивідуального 

користування, вміти його вмикати і вимикати або використовувати 

звукопідсилювальну апаратуру загального використання; повинен зчитувати 

з губ знайомі слова словосполучення, невеликі речення. 

Однією з найважливіших тем 1-го та 2-го класів є “Додавання та 

віднімання в межах 100”. Для успішного подальшого навчання учнів дуже 

важливо довести до автоматизму засвоєння учнями таблиці додавання та 

віднімання однозначних чисел. Різниця в обчисленнях складатиметься лише 

в тому, що ці дії діти виконували раніше в межах 10, а тепер вони повинні 

виконувати “перехід через десяток”.  

Вивчення табличного додавання та віднімання проводиться вчителем з 

самого початку вивчення  теми ще у підготовчому класі і на всіх наступних 

уроках  з тим, щоб забезпечити засвоєння дітьми таблиць на пам’ять. При 

засвоєнні таблиць вчитель повинен завжди пам’ятати про систематичний 
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індивідуальний контроль з свого боку, а також про індивідуальний підхід до 

засвоєння цих таблиць кожним учнем окремо. 

Після того, як діти засвоїли нумерацію чисел в межах 100, вони 

знайомляться з додаванням та відніманням спочатку чисел одне з котрих 

однозначне чи одне з яких складається тільки з десятків (37-3, 4+21, 41-20, 

17+30). Діти повинні зрозуміти і засвоїти, що одиниці додаються до одиниці, 

а десятки до десятків. Теж саме робимо при відніманні. 

Під час вивчення “Додавання та віднімання в межах 100” продовжується 

робота над простими задачами. Задачі відображують суть дій та їх практичне 

застосування у житті. Новим для дітей буде перехід від простих задач до 

задач рішенням у дві дії. Для цього необхідна підготовка дітей, яка 

представлена у “Зошитах з математики” та підручниках.                

На цьому етапі навчання учні набувають ряд умінь та навичок, що 

дозволяють на наступних етапах швидше просуватися у своєму розвитку та 

свідомо опановувати зміст навчальної програми з предмету.  

Програма передбачає також роботу по ознайомленню дітей з величинами 

та їх вимірюванням .  

У зв’язку з вивченням нумерації чисел ведеться вивчення одиниць 

вимірювання довжини (сантиметр, дециметр, метр) та співвідношень між 

ними. Для того, щоб діти  добре засвоїли використання цих одиниць та 

співвідношення між ними, необхідно практикувати вимірювання різних 

довжин предметів та креслення різних відрізків за  заданою величиною. 

За програмою в 2-му класі починають вивчати табличне множення і 

продовжують вивчення множення і ділення у 3-4 класах. В цих класах 

продовжується вивчення нумерації чисел, арифметичних дій в межах 1000, 

величин: часу,  вартості, довжини і ємкості, геометричного матеріалу 

(плоских та об’ємних фігур). 
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Під час вивчення математики у початкових класах важливо навчити учнів 

мислити логічно і висловлюватися лаконічно, правильно оформляти  і 

виражати свої власні думки, мати власні судження, долати труднощі та 

усвідомлювати потребу в знаннях та мовленнєвому спілкуванні. Тобто для 

успішного навчання та засвоєння учнями програмного матеріалу необхідно  

розвинути: пізнавальні інтереси, аналітичність розуму, логічне мислення, 

вміння віднаходити конструктивні рішення, схильність до винахідливості, 

самостійність, критичність. 

Щоб формувати у дітей знання, вміння і навички, необхідні для 

самостійного виконання завдань вчителя, потрібна систематична і 

цілеспрямована робота. Тому необхідним елементом  кожного уроку повинна 

бути самостійна робота, яка потім буде продовжуватись під час виконання 

домашніх завдань. 

Дітям необхідно щодня задавати домашні завдання. Перед тим, як 

задавати домашні завдання, необхідно виконати аналогічні завдання в класі  

для того, щоб учень знав у який спосіб його виконувати і мав певний досвід 

такого виконання. Учні повинні також одержати чіткі інструкції щодо запису 

домашнього завдання. Виконуючи домашні завдання самостійно вони не 

тільки закріплюють знання, а і привчаються до відповідальності, 

систематичності і наполегливості в роботі.  

Основними показниками виконання програмних вимог з розділу 

"Навчальні досягнення учнів" є повнота, глибина, узагальненість знань учнів 

з кожної теми. Навчання повинно досягти такого рівня на кожному етапі, 

щоб учні могли свідомо виконувати завдання за різними інструкціями, в 

нових ситуаціях, в новому контексті запроваджуваних вправ. 

В оцінювані знань учнів з математики слід виходити з загального 

критерію оцінювання знань, покладаючи в основу вибору оцінки свідомість і 

міцність знань учнів, а також самостійність у їх відтворенні та використанні. 

Основним змістом усного опитування повинно бути: 

1) знання таблиць додавання і віднімання, множення, ділення; 
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2) знання прийомів усних і письмових обчислень та вміння їх 

застосовувати для розв’язування прикладів; 

3) уміння розв’язувати прості й складні задачі; 

4) знання нумерації чисел, властивостей арифметичних дій, 

математичних термінів; 

5) уміння вимірювати величини, креслити відрізки, 

розпізнавати фігури та розв’язувати рівняння на знаходження 

невідомого компонента дії. 

Бажано, щоб вчитель відводив 5-7 хвилин кожного уроку для усних 

обчислень, адже це необхідна умова для успішного виконання письмових 

обчислень. Усна лічба в класі формує навички швидких обчислень, розвиває 

уявлення про математичні поняття, закріплює математичну термінологію, 

виробляє вміння розв’язувати задачі, допомагає учням і вчителеві виконувати 

розділ програми "Спрямованість корекційно-розвальної роботи та очікувані 

результати". Саме  на цьому матеріалі найбільш ефективно на уроках 

математики проходить робота з розвитку слухового сприймання та 

формування вимови. Хоча про цю роботу вчитель не повинен забувати 

впродовж всього уроку і дуже виважено, індивідуально до кожного учня 

підходити з цим питанням. Усна лічба може бути також засобом опитування 

чи підготовкою до сприймання нового матеріалу. 

Перед закінченням уроку вчителеві необхідно підвести підсумки і 

узагальнити вивчений матеріал. Під час проведення підсумків оцінюється 

робота всього класу та окремо кожного учня. Спираючись на записи на 

дошці, окремі таблиці чи картки, необхідно відмітити головне, заохочуючи 

до цього і учнів, які будуть давати відповіді на окремі запитання. 

Тільки через конструктивну взаємодію вчителя з учнем досягається 

ефективність інтелектуального розвитку учнів молодших класів на уроках у 

процесі вивчення математики. 

Інтелектуальний розвиток дітей з порушеннями слуху повинен 

проводитись в умовах розвитку пізнавальної діяльності, вдосконалення їхніх 
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навичок самостійної роботи з книгою, зокрема з підручником. Необхідно 

вчити дітей сприймати текст глобально, відрізняти у ньому головне від 

другорядного, знаходити відповіді на потрібне питання, застосовувати на 

практиці одержані відомості. Особливу увагу на уроках потрібно приділити 

розвитку самостійності пізнавальної діяльності при вивченні чи закріплені 

нового матеріалу. На початку такої діяльності для учнів на уроках 

математики виконання навіть не складних, але незнайомих інструкцій 

підручника сприймаються як незнайомий матеріал і тому вимагають 

обов’язкового втручання вчителя. Лише варіативність завдань до текстів 

підручника і клопітка робота по складанню відповідей змушує учнів 

замислюватись над змістом запитань і відповідей, привчає до свідомого 

сприймання матеріалу з підручника. Спонукає учнів до самостійного 

логічного мислення, породжує в них певну установку на необхідність 

виконання таких завдань. Отже стають звичними роздуми учнів над 

прочитаним текстом (задач, запитань, завдань), глибше осмислюється 

навчальний матеріал, поглиблюються і розвиваються інтелектуальні 

можливості учнів. 
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Аннотация 

Статья посвящается вопросам научно-методического обеспечения 

обучения математики в начальных классах школ для детей с нарушениями 

слуха. Особенное внимание уделяется использованию индивидуального 

подхода и вариативности требованиям к знаниям, умениям и навыкам разных 

детей в зависимости от возможностей конкретного ребенка: его состояния 

слуховой функции, познавательных возможностей, специфики личного 

развития. 

Summary 

In the article it is spoken about questions of scientifically-methodical 

maintenance of training of mathematics in initial classes of schools for children 

with hearing disorder. The especial attention is given use of an individual approach 

and variability to requirements to knowledge, skills of different children depending 

on opportunities of the concrete child: its conditions of acoustical function, 

cognitive opportunities, specificities of personal development. 

Ключевые слова: дифференцированное обучение, глухие, 

слабослышащие дети, критерии, речевое общение. 

Key words: differentiated training, deaf and hard of hearing children, criteria, 

speech communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Відомості про автора: 

Литвинова Віра Володимирівна, науковий співробітник Інституту 

спеціальної педагогіки АПН України  

Роб. тел. 440 42 92 


