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МЕТОДИЧНІ НАПРЯМКИ ВПЛИВУ НА ДИТИНУ  
З ПРОБЛЕМАМИ У РОЗВИТКУ ПРИ ФОРМУВАННІ  

ТРУДОВИХ НАВИЧОК ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
 

Робота в центрі реабілітації в напрямку трудотерапії та професійної 
орієнтації проводиться з дітьми-інвалідами із хворобою Дауна, д. Аутизм, 
ДЦП, ЗПР. Для роботи з такою категорією дітей застосовуються методики 
Маллера А. Р. «Соціально-трудова адаптація глибоко розумово відсталих 
дітей». Методика спрямована на формування у дітей побутових умінь і 
навичок. 

І етап. Формування побутових умінь і навичок. Діти вчаться у 
групах. У перші роки навчання дітей особлива увага приділяється 
формуванню самообслуговування та культурно-гігієнічних навичок. 

ІІ етап. Розвиток дитячої трудової діяльності. Для продуктивності 
трудотерапії застосовується методика Хохліної О. П. «Корекційна 
спрямованість трудового навчання». Діти працюють за авторською 
програмою Лялькотерапія, виконують казкових персонажів за інструкцією. 
Знайомляться з геометричними фігурами та засобами їх з’єднання. 
Виготовляють ляльки на паличках, ляльки з паралону, ляльки-маски. 
Робота спирається на методику А. Л. Венгера, Азарського І. М.: 
«Особливості застосування креслярсько-графічних вимірювальних і 
обчислюючих навичок в трудовій діяльності учнів корекційної школи». 
При виконанні цих завдань діти виконують трудові операції, які вимагають 
від них зорового сприймання, роботу руками [5, с. 74]. Виходячи з цього, 
застосовуються такі педагогічні прийоми, які допомагають дітям 
орієнтуватися в предметно-практичному завданні: 

– відтворення знань, необхідних для свідомої участі в процесі 
роботи; 

– інструктаж учнів відносно засобів виконання завдання; 
– попереднє планування майбутньої діяльності. 
При плануванні і проведенні уроків з Лялькотерапії враховуються 

психо-фізіологічні особливості розвитку дітей за методикою Н. П. Вайзман 
«Психомоторика дітей-олігофренів». 

ІІІ етап. Професійна орієнтація особливих дітей шкільного віку. 
Методичне забезпечення та організація професійної орієнтації з 
елементами методики В. І. Ляшенко: «Методичні розробки з досвіду 
роботи». – Миколаїв [3, с. 11]. Застосована авторська програма зі Швейної 
справи, модульна програма з Креативного рукоділля. Діти з обмеженими 
можливостями шкільного віку виконують перелік робіт, пов’язаних з 
професією швачки, кравця-закрійника, дизайнера, флориста. В цій 



модульній системі своєрідними дозаторами навчального матеріалу 
виступають конкретні трудові навички, якими повинен оволодіти учень 
для здобуття майбутньої професії (спеціальності). Саме робота в рамках 
виробничого завдання може стати першою сходинкою у виборі майбутньої 
професії. 

Разом узяті методичні напрямки впливу на дітей з проблемами 
розвитку, навчання та працекорекція розширюють діапазон знань, умінь і 
навичок дітей про професії кравець-закрійник, швачка, модельєр-
конструктор, дизайнер, флорист. Забезпечують професійне прогнозування 
та професійну орієнтацію дітей з інвалідністю. 

Головною метою корекційної направленості трудотерапії є 
максимальне подолання недоліків пізнавальної діяльності і емоційно-
вольової сфери у дітей з обмеженими можливостями, підготовка до участі 
у виробничій праці, соціальна адаптація в умовах сучасного суспільства 
[2, с. 32]. 

При постанові задач на уроках праці направленість лялькотерапія, 
необхідно виходити з цих головних задач. Домогтися оволодінням 
системою доступних знань, умінь і навичок у дітей з особливими 
потребами, необхідних в повсякденному житті і майбутній професії так 
тривало, щоб вони стали досягненням дітей з обмеженими можливостями 
на все життя – головна задача предметно-практичної діяльності на 
заняттях праці. 

Педагогічні і психологічні досягнення показують, що діти з 
особливими потребами, навіть маючи знання, не можуть їх 
використовувати при рішенні трудових задач, у них не виникає асоціацій 
між визначальними трудовими знаннями, закономірностями і життєвими 
явищами, з якими вони стикаються в процесі виконання трудових операцій 
на заняттях з лялькотерапії. 

Аналіз методичних основ викладання праці і практика роботи в 
центрі дає змогу зробити висновок, що на сьогодні синтез методик 
А. Л. Венгера, Т. В. Вареного: «Особливості застосування креслярсько-
графічних вимірювальних і обчислюючи навичок в трудовій діяльності 
учнів корекційної школи», операційної, операційно-комплексної методики 
при виконанні предметних виробів, а в подальшому у виробничій праці, 
дозволяє ознайомлювати, закріплювати уявлення, формувати знання, 
уміння, навички роботи за інструкцією, елементарними схемами, 
кресленнями у дітей з обмеженими можливостями [6, с. 7]. 

Послідовність і система вивчення геометричного матеріалу, методи і 
засоби навчання і контролю, організація навчання з елементами геометрії, 
конструктивних особливостей робіт, які виконуються з предметно-
практичної діяльності на заняттях з лялькотерапії, показують 
цілеспрямовану реалізацію головних задач працекорекції, а саме 
максимальне подолання недоліків пізнавальної діяльності і емоційно-



вольової сфери у дітей з обмеженими можливостями, підготовка до участі 
у виробничій праці, соціальна адаптація в умовах сучасного суспільства. А 
також лялькотерапія має позитивний вплив на розвиток пізнавальних 
можливостей дітей з особливими потребами. 

Щоб трудове навчання відповідало принципам корегуючого 
навчання і виконувало своє соціальне призначення, при плануванні і 
проведенні уроків з лялькотерапії враховуються психо-фізіологічні 
особливості розвитку особливих дітей і підлітків (Н. П. Вайзман 
«Психомоторика дітей-олігофренів». – М. : Педагогіка, 1982). Це 
забезпечується великою кількістю творчих завдань, які використовуються 
на заняттях з лялькотерапії. 

Так, наприклад, при виготовленні казкового персонажу «Зайчик-
пострибайчик» пропонуються дітям зображення «Графічного зайчика». На 
графічному малюнку зображений зайчик з нанесеними крапками по 
контуру малюнка. Завдання складається з того, що дитина повинна 
з’єднати між собою крапочки в певній послідовності, а після проколоти 
крапки шилом. Завдання такого рівня складності навчають дітей з 
обмеженими можливостями: проводити різноманітні лінії в заданому 
напрямку; з’єднувати крапки послідовно; рахувати в межах 1–20; 
створювати нові образи. 

Слід відмітити, що при засвоєнні дій при виконанні казкових 
персонажів, таких, наприклад, як конструювання гнома до казки 
«Білосніжка та сім гномів» у дітей з особливими потребами виникають 
певні труднощі. Це один із вагомих наслідків порушення у особливих дітей 
інтелекту, зниження у них орієнтації в попередніх діях (Б. І. Пінський, 
І. Г. Єременко, Г. М. Мерсіянова). Трудові операції, які вимагають від 
особливих дітей різних дій зорового сприйняття, роботи руками важкі для 
них, так як вони нові, на початковому етапі формування трудових навичок 
[4, с. 29]. 

Виходячи з цього, застосовуються такі педагогічні прийоми, які 
допомагають дітям з обмеженими потребами орієнтуватися в предметно-
практичному завданні: відтворення знань, необхідних для свідомої участі в 
процесі роботи; інструктаж учнів відносно засобів виконання завдання; 
попереднє планування майбутньої діяльності. Так, наприклад, при 
виконанні персонажу «Ведмедик-розумник» пропонуються такі етапи: 
робота з лекалами персонажу «Ведмедик» (голова, тулуб, лапки, вушка, 
хвостик); обведення за контуром; вирізання деталей конструкції; 
проколювання шилом по контрольним знакам; прошивання великих 
деталей; з’єднання стиплером великих та дрібних деталей; оздоблення 
виробу. 

Ці види робіт розбиваються на 4 рівня складності: 1 рівень – 
початковий; 2 рівень – середній; 3 рівень – достатній; 4 рівень – високий, 
які відображені в авторській програмі з лялькотерапії. 



Робота з лекалами казкових персонажів, з метою корекційно-
розвивального впливу на дітей з особливими можливостями проводиться 
за такою послідовністю: 

1. Засвоєння учнями еталонного способу роботи з допомогою 
вчителя. 

2. Набуття учнями досвіду самостійно визначати спосіб роботи. 
3. Самостійне визначення способу роботи, максимально 

наближеного до еталонного. 
Виконання та засвоєння еталонних способів роботи в процесі 

трудового навчання, за даними досліджень Г. М. Дульнєва, 
Г. М. Мерсіянової, сприяють загалом розвиткові діяльності, інтелекту, 
особистісних рис дитини з недоліками розумового розвитку. 
Найефективнішим є таке використання завдань, коли учень спочатку 
засвоює еталонний спосіб, а лише потім може самостійно обирати 
послідовність дій тощо. 

Формування індивідуального стилю діяльності – є важливим 
завданням на заняттях праці, направленість лялькотерапії. Від його 
розв’язання значною мірою залежить повнота розвитку загальних 
здібностей дітей з особливими потребами до навчання й праці, формування 
їх як суб’єкта діяльності. 

У процесі формування індивідуального стилю діяльності важливе 
значення має контроль за виконанням завдань різними способами, якому 
відводиться особлива роль у відсіюванні нераціональних варіантів 
відповідно до об’єктивних вимог діяльності. У зв’язку з цим перевірку 
знань, умінь та навичок при роботі з лекалами казкових персонажів 
відображено в контрольних картах. 

Контрольні карти відображають ступінь ЗУН дітей з обмеженими 
можливостями в процесі розв’язання ними предметно-практичних завдань, 
які спрямовуються не лише на оволодіння певними знаннями, вміннями та 
навичками, а й на одержання виробу праці. І яким би не був предметний 
зміст завдання, його розв’язання передбачає аналіз, планування, 
організацію діяльності, практичне виконання й самоконтроль. Засвоєння 
визначених етапів є необхідною умовою становлення діяльності. При 
виконанні певних вправ, творчих завдань діти опановують геометричний 
матеріал, корекційно-розвивальні напрями набувають професіональних 
навичок. Діти з обмеженими можливостями виконують перелік завдань 
пов’язаних з професією швачка, кравець-закрійник, дизайнер, флорист. 
Саме робота по виготовленню різноманітних ляльок, участь у лялькових 
виставах може стати першою сходинкою у виборі майбутньої професії. 

Таким чином, вирішується одна із головних задач корекційної 
направленості трудотерапії – підготовка дітей-інвалідів до виробничої 
праці, соціальна адаптація дітей з особливими потребами в умовах 
сучасного суспільства. Разом узяті навчання, практична діяльність на 



заняттях праці та корекція забезпечують компенсаторний шлях розвитку, у 
дітей розширяється діапазон знань, умінь і навичок про певні професії, 
діти інтегруються в суспільство [1]. 

Програми та карти первинного обстеження трудових навичок 
складені та адаптовані до психофізичних можливостей дітей центру 
відповідно до авторських програм центру Лялькотерапії, Швейної справи, 
Креативного рукоділля (розроблено автором). 
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