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РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЧАТКОВОГО 

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 
 
 

1.1. Основи психології навчання дітей з порушеннями зору молодшого 
шкільного віку 

 
 
1.1.1. Вікові та психологічні особливості дітей з порушеннями зору 

молодшого шкільного віку 
 
Вступ дитини з порушеннями зору до школи становить важливий етап в її 

особистісному розвитку. Основною метою діяльності дитини стає навчання. Для 
того, щоб засвоїти знання, учень має оволодіти навичками спостереження, 
порівняння, запам’ятовування навчального матеріалу, організації власної 
розумової діяльності. Навчальна діяльність в молодшому шкільному віці 
безпосередньо пов’язана з розвитком психічних процесів пізнання довкілля – 
сприймання, мислення, пам’яті, мовлення. 

Система чуттєвого сприймання дитини з порушеннями зору 
характеризується повною або частковою відсутністю зорових образів і уявлень 
про довколишній світ. Властиве для дітей з порушеннями зору зниження 
загальної та пізнавальної активності призводить до того, що сформовані в них 
сенсорно-перцептивні образи предметів досить часто бувають збідненими, 
викривленими, нестійкими.  

Ще однією з найбільш характерних рис сприймання дитини з 
порушеннями зору є його низька диференційованість, яка пов’язана з віковою та 
функціональною слабкістю аналітичної функції. Діти виділяють випадкові, 
найбільш виразні ознаки, не помічаючи при цьому суттєвих і характерних рис 
об’єкта. В процесі сприймання відбувається синтез сенсорної і несенсорної 
(вербальної) інформації. Для дітей з порушеннями зору досить складно 
співвіднести виділені ознаки об’єкта з його смисловим значенням. Порушення 
синтезу чуттєвої і вербальної інформації призводить до того, що досить часто 
знання дитини про предмети і явища не мають сенсорного (чуттєвого) змісту.  

В молодшому шкільному віці сприймання тісно пов’язане з дією і 
практичною діяльністю дитини. Сприйняти предмет – означає щось з ним 
зробити, взяти до рук, обстежити. Сприймається в основному те, що 
безпосередньо включено до діяльності та життя дитини, і те, на що вказує, або 
на чому акцентує увагу дорослий. Вибірковість сприймання дітей з 
порушеннями зору обумовлена тим, що сфера діяльності та інтересів дитини 
включає незначне коло доступних для її сприймання об’єктів. Сприймання 
молодших школярів з порушеннями зору дуже тісно пов’язане з їх життєвим 
досвідом. Те, що виходить за межі цього досвіду, слабко усвідомлюється і 
сприймається недиференційовано. Особливо важливим є життєвий досвід 
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дитини в процесі сприймання простору і часу. Вчителю необхідно спеціально 
навчати дітей правильно сприймати й оцінювати часові та просторові 
відношення, оперувати поняттями, які відображають ці відношення.  

Відповідно до вікової норми, в молодшому шкільному віці сприймання 
характеризується вираженою емоційністю. Увагу дитини пригортають об’єкти, 
властивості і ознаки яких викликають жваву емоційну реакцію. Сильні емоції, 
викликані в результаті чуттєвого сприймання об’єктів, можуть загальмувати 
осмислення цих об’єктів в їх символічному чи схематичному вираженні.  

Навчальний процес та організована корекційно-компенсаторна робота 
обумовлюють поступову перебудову сприймання дитини з порушеннями зору, 
воно набуває рис цілеспрямованої і керованої специфічної діяльності. Вчитель 
спеціально організовує сприймання, ставить пізнавальні завдання, вчить 
контролювати процес та результати сприймання. Співвідношення сприймання і 
діяльності поступово змінюється від сприймання заради правильних дій з 
предметом, до цілеспрямованих дій з предметом заради правильного його 
сприймання (дія стає умовою цілеспрямованого сприймання).  

Цілеспрямованість сприймання, яка формується в процесі навчання, надає 
йому характеру організованого спостереження. Вчитель спеціально організовує 
спостереження навчальних об’єктів, навчає виділяти суттєві ознаки і властивості 
предметів і явищ, вказує, на чому необхідно зосередити увагу, привчає 
цілеспрямовано та систематично аналізувати об’єкти, що сприймаються. 
Ефективним методом організації сприймання в навчальному процесі є 
спеціально організоване порівняння.  

Засвоєні і збережені в пам’яті дитини з порушеннями зору образи-уявлення 
є основою для формування знань, умінь і навичок. Однак, чуттєві предметні 
уявлення без постійного закріплення мають тенденцію до розпаду. Тому, 
корекційно-компенсаторна робота, спрямована на формування і розвиток в дітей 
з порушеннями зору чуттєвих уявлень, має починатися з перших місяців життя 
дитини, продовжуватися в дошкільному, молодшому шкільному та старшому 
шкільному віці (до 15 – 16 років). В молодшому шкільному віці можна досягнути 
суттєвих результатів у компенсації розвитку процесів сприймання.  

В тифлопедагогіці виділяють два напрями роботи з корекції сприймання: 
1) розвиток елементарних функцій сенсорних систем (зокрема, зорової і 
дотикової), 2) активізація інших психічних процесів, які включені до процесу 
сприймання (пам’яті, мислення, мовлення).  

Об’єктами корекційно-компенсаторної роботи є такі особливості 
сприймання, як: 1) зниження здатності до розпізнання зовнішніх і внутрішніх 
ознак в їх взаємозв’язку; 2) невміння використовувати виділені ознаки з метою 
розпізнання предметів; 3) знижений рівень наочно-образного мислення; 
4) збідненість предметних уявлень; 5) знижена орієнтувальна активність.  

Впізнавання об’єкта дітьми з порушеннями зору відбувається або як 
процес послідовний, розгорнутий у часі (сукцесивний), або як одномоментний 
(симультанний) процес. В процесі послідовного сприймання може порушуватися 
його цілісність. Цілісність сприймання також залежить від 
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