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Резюме. Вивчено динаміку працездатності школярів при роботі з ІКТ, при якій не виявлені істотні відмінності в зоровому навантаженні, як при роботі з монітором, так і без
нього. Таким чином, сучасна модернізація в освітній сфері є допустимою, при наявності дотримання гігієнічних нормативів.
Abstract. Dynamics of efficiency of schoolchildren is studied at work with ICT at which
aren't revealed essential distinguishing in visual loading both at work with the monitor, and without
it. Thus, modern modernization in the educational sphere is admissible, in the presence of observance of hygienic standards.
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Актуальність теми. На сучасному
етапі розвитку гігієнічної науки трудове навчання як засіб корекції і розвитку дітей з
інтелектуальною недостатністю є однією із
найголовніших складових ефективного розвитку виробничих навичок та умінь у дітей
та першоосновою формування високого рівня соціальної і професійної дієздатності та
збереження здоров’я молоді. Загальновідомим фактом є те, що серед різних видів діяльності людини праця має вирішальне значення. Вона сприяє всебічному вихованню і
розвитку особистості.
Методи дослідження: аналіз літератури.
Результати досліджень та їх обговорення. Важливим критерієм всебічного розвитку особистості є її ставлення до суспільно
корисної праці. Рівень охоплення учнів суспільно корисною діяльністю в процесі шкільного навчання визначається рівнем культури праці, майстерністю, творчим підходом
до розв'язання трудових завдань, тим, як учні
прагнуть у праці виразити свою індивідуальність [1].
Трудове виховання в спеціальному
навчальному закладі – основа всієї навчально-виховної й корекційної роботи. Система
трудового навчання дітей являє собою нау-

ково обґрунтовану міждисциплінарну (медичну, гігієнічну, педагогічну, психологічну
тощо) систему підготовки учнів до вільного і
самостійного вибору професії, що повинна
враховувати як індивідуальні психофізіологічні особливості розвитку даної категорії
дітей, так і необхідність повноцінного розподілу трудових ресурсів в економічних інтересах держави [5,6].
В умовах спеціально організованого
навчання трудове виховання учнів розглядається як важливий засіб корекції, розвитку і
формування особистості розумово відсталих
учнів, підготовки їх до трудової діяльності
після закінчення школи .
Дидактичні основи побудови професійно-трудового навчання у допоміжній
школі висвітлювалися в працях відомих учених-дефектологів О. Граборова, Г. Дульнєва,
І. Єременка. В них розкрито специфічні особливості становлення психіки розумово відсталих і розроблено засоби педагогічної корекції основної вади. Досвід роботи допоміжних шкіл з цієї проблеми висвітлювався у
публікаціях
В. Бондаря,
В. Карвяліса,
Г. Мерсіянової та ін. [3].
Трудове навчання і виховання в спеціальному навчальному закладі ефективно
використовуються для формування в учнів
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таких важливих якостей особистості, як
уміння працювати в колективі (зважати на
інтереси його членів, узгоджувати їх з власними інтересами), уміння керувати собою в
процесі праці [2].
З перших років навчання в школі розумово відсталих дітей активно залучають до
різних взаємозв'язаних видів практичної діяльності. Зокрема, у молодших класах трудове виховання і навчання здійснюються на
уроках ручної праці та в процесі самообслуговування. Це найпростіші і найдоступніші
види трудової діяльності, проте й вони відіграють важливу роль у підготовці розумово
відсталих дітей до самостійного життя.
Дослідження вчених показали, що розумово відсталі учні за період навчання в
школі засвоюють визначені програмою техніко-технологічні відомості, оволодівають
робочими навичками, інтелектуальними
вміннями. Проте більшість із них мають низький та середній рівень готовності до праці
(однотипність рухів, уповільненість темпу,
слабкість реакцій, порушення структури навички, інертність рухів, невпевненість у собі,
низький рівень виконання інтелектуального
компонента тощо). Значні труднощі в учнів
виникають в орієнтуванні у завданні, плануванні послідовності операцій та при оцінці

Рисунок 1. Гурткова робота.
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результату праці. Недостатній розвиток професійних та особистісних компонентів готовності до праці зумовлює потребу проводити
спеціальну корекційно-виховну роботу,
спрямовану на подолання зазначених недоліків, їх профілактику.
Основним змістом системи трудового
виховання розумово відсталих дітей повинна
стати суспільно корисна праця, як найбільш
доступна і важлива з корекційного погляду.
Поширеними формами суспільно корисної
роботи в допоміжній школі є самообслуговування, утримання в порядку класної кімнати, шкільного приміщення, чергування в їдальні, ремонт меблів, шкільних приміщень,
догляд за тваринами тощо.
Основою системи трудового виховання є професійно-трудове навчання розумово
відсталих дітей. У процесі навчальних занять
у шкільній майстерні учні не тільки набувають трудових умінь і навичок, що необхідні
для майбутньої професії. У них формуються
позитивні якості особистості, які полегшують процес включення їх у трудову діяльність після закінченні школи.
Складовою частиною системи трудового виховання є участь розумово відсталих
учнів у роботі гуртків, які мають професійно-трудову спрямованість (рис. 1).
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Робота в гуртках відрізняється від занять у шкільній майстерні тим, що вона не
регламентована обов'язковими про грамами,
змістом діяльності, дає можливість учням
виконувати таку роботу, яка найбільше зацікавлює й захоплює їх. Тому заняття в гуртках виховують творчість, ініціативу, самостійність, наполегливість тощо. Якщо керівник гуртка узгоджуватиме зміст роботи з навчальними програмами, то це одночасно
сприятиме закріпленню й удосконаленню
трудових умінь і навичок.
Зважаючи на особливості інтелектуального та особистісного розвитку учнів допоміжної школи, найраціональнішим є шлях
розвиваючого навчання, яке сприяє розвитку
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логічного мислення, активному формуванню
важливих особистісних якостей (ініціативності й самокритичності); формує вміння самостійно переносити набуті знання в нові ситуації; підвищує інтерес до навчання, викликає
почуття задоволення, впевненості в собі.
Сприяє цьому застосування нетрадиційних методів трудового навчання: моделювання виробничих ситуацій, дискусії та
рольові ігри (рис. 2). Проведення групових
дискусій та рольових ігор гарантує формування в старшокласників досвіду вирішення
різних ситуацій, впевненості у своїх силах і
можливостях, розширення соціального світогляду, а відтак – підготовку до самостійної
комунікативної діяльності.

Рисунок 2. Нетрадиційні методи профорієнтаційної робити в процесі трудового навчання.
Одне із завдань професійно-трудового
навчання в допоміжній школі – формування
знань, умінь і навичок соціальної поведінки
учнів, розвиток комунікативних і соціальноперцептивних здібностей, необхідних для
повноцінного спілкування з іншими людьми.
Особливістю такого навчання є інтенсивна
виробнича, соціальна та комунікативна співпраця учасників малої групи в атмосфері довіри, дружби, взаємодопомоги. Тоді відбувається позитивний вплив групи на розвиток і
становлення особистості цілеспрямовано.
На нашу думку, перевага таких методів над традиційними полягає в тому, що во-

ни дають змогу змоделювати типові ситуації,
в які може потрапляти людина.
На систему трудового навчання розумово відсталих учнів в умовах сучасності
покладаються нові завдання – оновлення соціальних пріоритетів особистості, формування компетентності, посилення гнучкості
та мобільності соціальної поведінки, підготовленості до праці й готовності включитися
в трудову діяльність [4].
Навчання, виховання і корекція вад
розвитку учнів допоміжної школи – взаємозалежні сторони трудового навчання. Вони
не розв’язуються ізольовано одна від одної.
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Розвиваючи під контролем учителя вміння і
навички з того чи іншого технологічного
процесу, ми цим самим сприяємо розвитку
пізнавальної діяльності, формуємо інтерес,

мотиви праці, впевненість у власних можливостях, виховуємо особистісні емоційновольові якості.

Висновки
Ефективне розв’язання проблем профорієнтаційного змісту в процесі трудового навчання має передбачати не лише врахування індивідуальних властивостей особистості дитини, від яких прямо залежать успішність майбутньої професійної діяльності, але і цілеспрямований розвиток здібностей людини, котрі зумовлюють формування індивідуального стилю
діяльності на підставі того, що існують такі стійкі психофізіологічні професійно-значущі
якості, котрі успішно підлягають тренуванню.
Ми вважаємо, що місце та роль трудового виховання у формуванні усвідомленості розумової діяльності в учнів допоміжної школи визначається вимогами до їх майбутньої соціалізації. Адже, як відомо, головним завданням корекційної школи є підготовка учнів до практичної суспільно корисної діяльності. Це завдання розв’язується всією системою навчальновиховної роботи у спеціальному навчальному закладі.
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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ
И СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬЮ
Зубрицкая А.А., Панасюк Н.В.
Анализ литературных данных позволяет показать актуальность профориентационной работы в процессе трудового обучения умственно отсталых детей. Раскрыта важность трудового воспитания и обучения как одного из главнейших средств коррекции психофизиологического развития учеников с интеллектуальным недоразвитием.
WORKING EDUCATION AS ONE OF THE MOST IMPORTANT FACTORS
AND MEANS FOR CORRECTION AND DEVELOPMENT OF THE CHILDREN
WITH INTELLECTUAL DEFICIENCY
A.A. Zubritska, N.V. Panasiuk
Analysis of literary data allows to demonstrate an actuality of professional orientation work
in the process of working education of mentally retarded children. Significance of working education and upbringing was revealed as one of the main means for a correction of psychophysiological
development of the pupils with the intellectual deficiency.
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