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 © Супрун М. О., 2012

Відомо, що виховання – це 
важлива складова частина 

педагогічного процесу. Виховання 
має свій зміст і свої принципи. В 
дефектології виховання зумовлю-
ється ще й специфічними вимо-
гами до дитини. Фахівець-дефек-
толог має добре володіти теорією, 
та на її основі вдумливо шукати 
найрізноманітніші форми впливу 
на учнів. Пошуковий, або творчий 
підхід до виховної роботи має за-
охочувати педагога глибше зрозу-
міти вихованців, їх душевний на-
стрій, застерігати від невігластва 
та педагогічного неуцтва. 

Допоміжна школа проводить 
велику корекційно-розвивальну 
роботу щодо активізації учнів у 
навчально-виховному процесі, роз-
витку їх допитливості та само-
стійності. Педагогічний вплив на 
вихованців у закладі здійснюєть-
ся систематично протягом доби, 
тижня, місяця, навчального року. 
На вихователя допоміжної школи-
інтернату покладаються складні 
завдання організації життя, праці 

і відпочинку вихованців так, щоб 
вони добре вчились і працювали, 
були здоровими, життєрадісни-
ми, набули досвіду моральної по-
ведінки. Саме з урахуванням тих 
вимог і створювались інформа-
тивні структури, які допомагали 
б учням краще засвоювати норми 
етичної культури. Враховувалося 
і те, що в учнів допоміжної школи 
зорове сприймання інформації пе-
реважає над іншим. Так з’явився 
характерний прийом викладання 
навчально-виховного матеріалу 
за допомогою своєрідних схем, 
які ми називаємо логічними блок-
структурами.

Використання такого унаочнен-
ня на нашу думку, буде корисним 
для вчителів і вихователів не тіль-
ки спеціальної, а й масової школи. 
Уміння розкрити тему за допомо-
гою графічних схем, символів мне-
мосхем набагато полегшує роботу 
педагога. Учні краще засвоюють 
поданий таким чином матеріал. 
Доречним буде вислів, що хороша 
ілюстрація варта тисячі слів.

Сьогодення вимагає вихову-
вати моральні якості через прак-
тичне вивчення етики. Її основи 
мають знати як табличку мно-
ження чи граматичний правопис. 
Особливо в допоміжній школі, де 
моральність порадами та вказів-
ками прищепити важко. Напевно 
потрібна така система виховання, 
за допомогою якої учні ґрунтовно 
освоїли б моральні норми.

Сучасна методика виховання 
з такою метою рекомендує вико-
ристовувати художню літературу, 
твори мистецтва, тематичні бесі-
ди, зустрічі з цікавими людьми.

Введення графічної мови в за-
своєння абстрактних етичних по-
нять значно розширює можливості 
учнів допоміжної школи у вивченні 
теоретичної і практичної етики в 
доступній для них формі. Варто за-
значити, що унаочнення в дидакти-
ці має чимало переваг у порівнянні 
з емпіричними підходами. Це спри-
яє не механічному заучуванню тих 
чи інших моральних категорій, а 
розвиває в учнів мовлення, увагу, 
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Аннотація. У статті розкрито досвід педагогічного колективу Київської допоміжної школи-інтернату № 12, 
зокрема вихователя-методиста Ф. Кочерги із використання логічних блок-структур (ЛБС) у корекційно-
виховному процесі закладів освіти зазначеного типу.
Ключові слова: виховання, логічні блок-структури (ЛБС), корекційно-виховний процес.

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ БЛОК-СТРУКТУР (ЛБС) В КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛьНОМ ПРОЦЕССЕ 
ВСПОМОГАТЕЛьНОй ШКОЛы
Аннотация. В статье раскрыто педагогический опыт коллектива Киевской вспомогательной школы-
интерната № 12, вчасности воспитателя-методиста Ф. Кочерги по использованию логических блок-
структур (ЛБС) в коррекционно-воспитательном процессе учреждений образования указанного типа.
Ключевые слова: воспитание, логические блок-структур (ЛБС), корекционно-воспитательный процесс.

using oF the logical blocK-structures (lbs) in the correction-educational process oF the sup-
plementary schools
summary. The article revealed the collective educational experience of the Kiev boarding school № 12, excep-
tional, teacher-methodologist Kocherga F.G., on the using of logical block-structures (LBS) in the correction-
educational process in institutions of the formation of this type.
Keywords: education, logical block-structures (LBS), correction-educational process.
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мислення, сприй-
мання, пам’ять.

З а п р о п о н о -
ваний матері-
ал присвячено 
вивченню до-
свіду роботи 
в и х о в а т е л я -
методиста, від-
мінника Народ-
ної освіти Укра-
їни, колишнього 
вихователя Ки-
ївської допо-
міжної школи-
інтернату № 12 
Ф. Кочерги.

Що являють 
собою логічні 
блок-структури 
(ЛБС)?

Логічні блок-
структури – це 
своєрідна форма 
викладення на-
вчального матеріалу або виховно-
го матеріалу з метою кращого його 
засвоєння і розуміння. ЛБС на-
гадують собою схему (мал. 1.), яка 
складається з окремих ланок і ліній. 
Кожна ланка може бути різної фор-
ми для зручності користування. 

Лінії з’єднання (ланцюжки) ра-
зом з ланкам утворюють відповід-
ну послідовність. Послідовності 
можуть бути позитивними і не-
гативними. Неодмінні атрибути 
структури:

• основне поняття – (ОП);
• поняття співставлення – (ОП);
• аналоги (АН);
• акцент (Ак);
• додатково поняття – (ДП).
Назва «блок» у нашому розу-

мінні означає сукупність, в яку 
входять основне поняття і понят-
тя співставлення. Вони, зазви-
чай, є темою заняття та власного 
ставлення до сказаного. «Струк-
турність» проявляється в тому, 
що кожна автономна частина має 
власну характеристику, водночас 
вона підпорядкована загальній 
темі. Саме така графічна модель 
допомагає учням розвивати логіч-
не мислення і ставлення їх до від-
повідного повідомлення. 

Після того, як педагог сам добре 
ознайомиться з ЛБС, потрібно про-
вести заняття з учнями, та в доступ-
ній формі розповісти вихованцям 
все про блок-структури. Для цього 
вихователь викреслює на дошці 
схему ЛБС з усіма складовими час-
тинами згідно з мал. 1. Надалі учні 
будують ЛБС самостійно.

Як працювати з логічними 
блок-структрами?

Для прикладу детально розбе-
ремо роботу з ЛБС на тему:

«Добро – зло»
5 клас (мал. 2)

Вихователь оголошує тему за-
няття, його мету. Потім коротко в 
доступній для дітей формі розпо-
відає, що означають етичні катего-
рії «Добро — зло».

Оскільки ЛБС «Добро – Зло» 
складається з двох послідовностей 
– позитивної і негативної, то розмо-
ву треба починати з тієї, яка харак-
теризується позитивним змістом.

Подальший виклад матеріалу 
буде побудований у формі діалогу 
між вихователем (В) та учнями (У).

Пояснення педагога. Перед 
нами малюнок, який нагадує схему. 
Ця схема має відповідну будову, а 

саме: складається з прямокутних 
чи інших геометричних фігур, які 
називаються ланками. Ці ланки 
з’єднані між собою лініями їх мож-
на назвати ланцюжками. У головну 
ланку записується основне понят-
тя. Від цієї ланки іде розгалуження 
до другорядних, які заповнюються 
аналогами. Акцентована ланка має 
іншу геометричну форму. Такий 
графічний малюнок утворює послі-
довність. Та схема, яка будується на 
базі основного поняття вважається 
позитивною, а та, яка будується на 
понятті співставлення – негатив-
ною. Послідовність нічим не від-
різняється (негативна і позитивна). 
Але зміст її протилежний позитив-
ній послідовності. Таку схему мож-
на ще назвати блок-структурою, 
бо вона складається з двох частин, 
утворюючи одне ціле – блок. Сло-
во структура означає «будова», 
воно пояснює, з чого складається 
блок. Сподіваємося, що такі схеми 
допоможуть нам краще викласти 
свої думки, сприятимуть кращому 
мисленню. Тому до назви «блок-
структура» можна додавати слово 
«логічна». Логічна – означає за-
кономірно, розумно, послідовно. 

СХЕМА ЗАГАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ ЛОГІЧНОЇ БЛОК-СТРУКТУРИ (ЛБС)

                                                                     Мал. 1.
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Нашу схему ми назвали логічною 
блок-структурою, а скорочено її 
будемо називати ЛБС – початко-
вими літерами повної назви. Робо-
ту з ЛБС завжди потрібно почина-
ти з позитивної послідовності.

  
ХІД ЗАНЯТТЯ

Тема. ПОНЯТТЯ ДОБРА І ЗЛА. 
Мета: розповісти учням, що 

являють собою моральні катего-
рії «добро» і «зло». Виховувати у 
дітей доброту, щирість, повагу до 
людей, а також протидіяти всьому 
негативному, що втілює зло. 

Наочність: схема логічної блок-
структури (ЛБС) «Добро – зло». 
Дидактичний матеріал. Приказ-
ки, прислів’я, влучні вислови.

П Р О П О Н У Є Т Ь С Я
Логічна блок-структура (ЛБС) 

«Добро – зло». 
ЇЇ СКЛАДОВІ:
1. Позитивна послідовність.
Основне поняття (ОП) – «До-

бро». 
Аналоги (АН) – допомога, по-

вага, щедрість... 
2. Негативна послідовність. 
Поняття співставлення (ПС) – 

«зло».
Аналоги (АН) – грубість, лінь, 

наклеп...
3. Додаткове поняття (ДП) – 

«Життя» .
ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

МАТЕРІАЛ
Добро – все позитивне, хороше, 

корисне. За допомогою ідеї добра 
люди оцінюють явища, поведін-
ку окремих осіб, виражають свої 

прагнення і мрії на майбутнє. 
Приказки, прислів’я, влучні 

вислови:
«Добро робити – щастя творити.» 
«Люди добро пам’ятають до 

кінця днів своїх». 
«Життя дане на добрі справи».
«Спасибі, братику, за добрії 

слова». (Л. Глібов).
Зло – протилежне поняттю «до-

бро». Зло заслуговує засудження, 
викриття і викорінення з життя 
людина та суспільства. Зі злом по-
трібно боротися.

Приказки, прислів’я, влучні 
вислови:

«Доброго тримайсь, а злого цу-
райся».

 «Зло тихо лежати не може».
 «Хто материнську мову знева-

жав, той і матір не шанував».
«Небезпечно знатися з люди-

ною, у якої гортань чутливіша, ніж 
серце».

РОБОТА З ПОЗИТИВНОЮ 
ПОСЛІДОВНІСТЮ «ДОБРО»

1. Заповнити послідовність «До-
бро» аналогами: допомога, повага, 
щедрість... (У майбутньому ана-
логи пропонують учні). Пояснити 
аналоги. 

2. При необхідності продовжи-
ти послідовність (аналоги пропо-
нують учні).

3. Поясняти акцентовану ланку 
«Повага». 

РОБОТА З НЕГАТИВНОЮ 
ПОСЛІДОВНІСТЮ «ЗЛО»
1. Заповнити послідовність 

«Зло» аналогами: грубість, на-
клеп, лінь, (у майбутньому анало-

ги пропонують учні).
2. Якщо є необхідність про- 

довжити послідовність (ана-
логи пропонують учні). 

3. Пояснити акцентовану 
ланку «Лінь». 

Додаткове поняття «жит-
тя» стверджує, що зазначені 
категорії знаходяться в одві-
чній суперечності. Людина, в 
характері якої переважають ті 
чи інші риси, посідає й відпо-
відне місце в житті. 

Добру людину поважають, 
зважають на її думку, до злої 
відносяться критично, сто-
роняться її.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
1. Підібрати матеріал з теми «До-

бро – зло» з дидактичної та худож-
ньої літератури, газет, репродукції 
образотворчого мистецтва, програ-
мового матеріалу з читання. 

2. Звернути увагу на акцентова-
ні ланки з поняттям. «Щедрість» 
та «Лінь». Для цього використати 
словник з етики. 

3. Уміти аналізувати дібраний 
матеріал згідно з засвоєною темою.

Коли аналізується вся послі-
довність необхідно зробити загаль-
ний висновок по даній структурі. 
Передусім, педагог має подумати, 
як переконати дітей у тому, що 
сутність добра не просто окремий 
хороший вчинок. Добро має прояв-
лятися в діях учнів і стати звичною 
життєвою необхідністю. А до зла 
потрібно ставитись, як до явища 
створеного протиправною поведін-
кою, яке нівечить хороші стосунки 
між людьми. Також доцільно вико-
ристати приказки, прислів’я влучні 
вислови, а також повчальні ситуації 
з життя класу. Якщо педагог вва-
жатиме за потрібне використати в 
блок-структурі додаткове поняття, 
а в даному випадку таким поняттям 
може бути «життя», то тут бажано 
загострити увагу учнів на тому що 
воно складається з позитивних і не-
гативних чинників. І від того, який 
з цих факторів матиме перевагу, за-
лежить щастя людини.

Робота з ЛБС «Добро – зло» буде 
цікавою якщо підготуватися наперед 
і залучити до цього учнів. Зокрема 
одній групі вихованців доручають 
написати великим шрифтом висло-
ви про добро і зло. На окремих арку-

Мал. 2.
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шах розміром 300 х 300 мм написа-
ти слова «добро» і «зло». «Добро» 
– червоним кольором, «зло» – чор-
ним. Другій групі учнів пропонують 
дібрати ілюстративний матеріал.

Початок занять може бути різно-
го характеру. Щоб надати йому осо-
бливого значення можна розпочати з 
приказок, прислів’я, влучних висло-
вів. З’ясувавши їх значення допомо-
жете учням підійти до самостійного 
визначення понять «добро» і «зло». 
Можна піти й іншим шляхом: спо-
чатку визначити значення категорій 
«добра» і «зла», а потім закріпити 
одержані знання.

Як варіант; педагог може нагада-
ти учням про ситуації в класі, вчин-
ки учнів, пов’язані з добрим і злим.

Наступним етапом заняття є 
робота з ЛБС.

Домашнім завданням з цієї теми 
може бути добір матеріалів з газет, 

журналів, художньої літератури, 
випадків з життя класу, особистих 
спостережень з метою обговорен-
ня на наступному занятті. Темою 
майбутньої дискусії можуть стати 
поняття з ЛБС «Добро – зло», ко-
трі привернули увагу учнів. 

Вихователь Ф. Качерга застосо-
вує у своїй практиці ЛБС у робо-
ті з розумово відсталими дітьми з 
1975 р. Схеми успішно викорис-
товуються у роботі з учнями 4–7 
класів  та мають схвальні відгуки 
колег і науковців.

Отже, щодо використання логіч-
них блок-структур в роботі з учня-
ми допоміжної школи, зазначимо:

1. ЛБС – це своєрідна образно-
зорова система, що привертає до 
себе увагу, зацікавлює дітей неор-
динарністю викладення думки.

2. ЛБС сприяв розвитку логіч-
ного мислення учнів, пробуджує 

інтерес до самовиховання і само-
оцінки, умінню дискутувати, від-
стоювати свою точку зору.

3. ЛБС – має безкінечний різ-
новид варіантів у вивченні та 
розв’язанні педагогічних проблем. 

4. ЛБС набагато полегшує робо-
ту педагога щодо засвоєння учня-
ми відповідних знань.

5. Як показує практика, вико-
ристання ЛБС можливе і в орга-
нізаціях громадського життя шко-
ли: проведення зборів учнівського 
колективу, навчання дитячого 
активу, що в цілому буде сприяти 
становленню учнівського само-
врядування.

Педагог, який оволодів при-
йомами роботи з ЛБС на уроках 
чи під час виховних занять, до-
сягатиме значних результатів у 
роботі з учнями із вивчення норм 
етики та їхнього практичного за-
стосування.

Анотація. У статті йдеться про особливості самостійного читання художньої літератури учнями із ЗПР 
середньої шкільної ланки. Визначені зовнішні та внутрішні передумови розвитку у дітей інтересу до читання. 
Пропонуються заходи, що сприяють розвитку в учнів цієї категорії бажання самостійно читати.
Ключові слова: читацькі інтереси, засоби впливу, пізнавальна активність, позакласне читання.
Воспитание интереса к чтению у учащихся с ЗПР среднего школьного звена.

ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У УЧАщИХСЯ С ЗПР СРЕДНЕГО ШКОЛьНОГО ЗВЕНА
Аннотация. В статье идет речь об особенностях самостоятельного чтения художественной литературы уча-
щимися с ЗПР среднего школьного звена. Определены внешние и внутренние предпосылки развития у детей 
интереса к чтению. Предлагаются меры, способствующие развитию у учащихся этой категории желания 
самостоятельно читать. 
Ключевые слова: читательские интересы, средства воздействия, познавательная активность, внеклассное 
чтение. 
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Читання посідає чільне місце 
у житті школяра, незважаю-

чи на  заповнення  його життєвого 
простору найрізноманітнішими 
засобами інформації. Читання ху- 

дожньої літератури допомагає ди-
тині пізнати навколишній світ, 
сприяє вихованню прагнення бути 
корисною в суспільстві, прище-
плює любов до природи, до праці. 

Читання збагачує мову учнів, 
сприяє розвитку їхнього мислен-
ня, уяви. Діючи на читача через 
уяву, художній твір впливає на 
розвиток його моральних та есте-
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