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Анотація. В статті автори розглядають особливості засвоєння знань та 

вмінь учнями спеціальної школи на уроках соціально-побутового орієнтування. 

Літературні дані свідчать про ускладнення, що зумовлюють недоліки засвоєння 

соціально-побутового досвіду учнями. Розглянуто умови та особливості 

організації екскурсії на уроках соціально-побутового орієнтування. Проведене 

дослідження дозволило визначити що засвоєння учнями з вадами розвитку 

знань господарчо-побутового характеру характеризується недосконалістю, 

неусвідомленістю, обмеженістю мовного розвитку. Обрання ефективних 

шляхів вивчення курсу соціально-побутового орієнтування може сприяти 

розширенню  соціального, культурного та господарчого досвіду і буде впливати 

на удосконалення адаптації таких підлітків у сучасному суспільстві. 

Ключові слова: соціально-побутове орієнтування, екскурсія, учні з 

психофізичними вадами, соціальна адаптація, соціально-побутовий досвід. 

Abstract. In the article the authors examine the features of learning skills and 

special school pupils in the lesson social-mode of life orientation. Literary data 

indicate complications that cause deficiencies assimilation welfare experience 

students. The conditions and features tours of the lessons of welfare orientation. The 

research allowed to determine that the assimilation of students with disabilities 

knowledge of economic and community characterized by imperfect nature, 

unconscious, limited speech development. Election effective ways to study the course 

orientation welfare can foster the social, cultural and logistics experience and will 

influence the effectiveness of adaptation of teenagers in today's society. 
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На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства, 

модернізації системи освіти, посилюється увага до проблем дітей з 

особливостями психофізичного розвитку з метою створення найсприятливіших 

умов їхньої соціальної адаптації, включення їх у систему сучасних суспільних 

відносин. 

Вирішенню проблеми розвитку й адаптації дітей з психофізичними 

порушеннями приділяли увагу вітчизняні вчені В. Бондар, Л. Вавіна, 

А.Висоцька, Т. Вісковатова, Ю.Галецька, І.Дмитрієва, С.Конопляста,  

О.Мамічева, Г.Мерсіянова, Г.Савицька, О. Хохліна та ін. У своїх працях вони 

переважно наголошували  на труднощах адаптації до процесу навчання цієї 

категорії дітей. Проте поза увагою залишається така важлива складова 

соціальної адаптації розумово відсталих підлітків, як формування 

комунікативних навичок, накопичення соціального та господарсько-побутового 

досвіду. 

Аналіз педагогічної літератури і досвід роботи в спеціальній школі 

підтверджують, що головне місце у процесі соціально-педагогічної адаптації 

посідають проблеми спілкування, набуття комунікативних навичок. У зв’язку з 

цим особливу увагу привертають до себе форми та методи навчання дітей з 

психофізичними вадами на уроках соціально-побутового орієнтування.  

Специфікою вивчення курсу СПО є те, що засвоєння матеріалу соціально-

побутового характеру учням відбувається в процесі виконання практичних 

завдань, сюжетно-рольової гри та екскурсії. Екскурсія на уроках СПО займає 

особливе місце, оскільки створює умови для підготовки розумово відсталих 

учнів до самостійного життя у сучасному суспільстві. Г.Мерсіянова,  Л.Дробот 

відмічали, що на уроках соціально-побутового орієнтування  екскурсія виконує 

важливу корекційну роль з погляду підготовки учнів до самостійного життя в 

соціальному середовищі. Учні відвідують ті підприємства та установи, куди 

вони будуть звертатися в самостійному повсякденному житті: магазини, аптеку, 

службу побуту, пошту та телеграф, медичні установи. Їм треба навчитися 

робити та оплачувати покупки в магазині, звертатися за медичною допомогою, 



відправляти посилки та телеграми, користуватися різними видами  транспорту 

тощо. Під час екскурсій учні повинні навчитися спілкуватися з робітниками 

зазначених служб, одержувати від них необхідну інформацію, правильно 

користуватися нею. Між тим Т.Алишева, Г.Васеков, В.Воронкова вказували на 

те, що особливості пізнавальної діяльності розумово відсталих учнів 

ускладнюють сприймання ними предметів та явищ навколишньої дійсності, не 

дозволяють спонтанно одержувати інформацію, установлювати прості 

причинно-наслідкові залежності, повно та правильно робити висновки.  

Це визначило проблему нашого дослідження, а саме вивчити особливості 

засвоєння знань учнями спеціальної школи на уроках соціально-побутового 

орієнтування в процесі екскурсії. 

На уроках СПО екскурсія може бути комплексною та тематичною.  

Комплексну екскурсія проводять в тих випадках, коли необхідно 

познайомити учнів з більш широким матеріалом, що охоплює кілька тем. 

Наприклад, щоб обрати маршрут, яким учні приїжджають до школи, учитель 

знайомить їх з містом, з тими видами транспорту, які є в місті. Або щоб 

ознайомити учнів з видами торгівлі, їх можна повести до універмагу чи 

супермаркету. Тематична екскурсія передбачає більш глибоке вивчення 

невеликої кількості питань з визначеної теми відповідно до програми предмета. 

До екскурсії на заняттях з СПО висувають ті ж  вимоги , що й на інших 

предметах. Вона повинна корелюватися з програмою і виконувати відповідні 

корекційні, навчальні та виховні завдання. Екскурсія повинна бути чітко 

спланована, визначені мета, завдання, зміст заняття, обрані маршрут та 

транспортні засоби, якими учні доїдуть до місця. Учитель до екскурсії повинен 

відвідати ту чи ту установу, підприємство, куди підуть учні, обговорити з 

працівниками, які об’єкти будуть показані, які відомості можуть одержати 

екскурсанти, які практичні роботи виконати (заповнити конверт, купити 

медикаменти в аптеці, продукти харчування в магазині). Під час екскурсії 

бесіду можуть проводити як учитель, так і працівник підприємства, з яким 

варто обговорити обсяг та зміст матеріалу, що повідомляється. Кожна екскурсія 



повинна закінчуватися заключною бесідою, під час якої вчитель з’ясовує, що 

запам’ятали учні, як зрозуміли почуте і побачене.  

Методисти-дефектологи (Г.Мерсіянова, Н.Павлова) вказували на те, що 

поточні та заключні екскурсії доцільно вести вчителю самому, включаючи в 

бесіду учнів. При цьому деяким старшокласникам можна дати завдання вести 

записи (наприклад, записувати ціни на товари, назви спеціальностей фахівців 

установи, режим роботи закладу). Вступна екскурсія викличе більший інтерес, 

якщо в ній візьме участь фахівець, працівник підприємства, що в своїй бесіді 

зможе врахувати контингент дітей. 

Екскурсія є одним з найважливіших засобів формування у розумово 

відсталих дітей навичок ділового спілкування. Ділове спілкування сприяє 

розширенню і поглибленню знань учнів про навколишній світ, розвитку в них 

аналітичної діяльності,  мови і, у цілому – самостійності дітей. 

В.Синьов наголошував на тому, що у дітей з вадами розвитку недостатньо 

розвинута ініціатива в спілкуванні з оточенням. Вони відчувають страх, 

зніяковілість, особливо в незнайомій обстановці. Це робить спілкування 

напруженим чи взагалі неможливим. Крім того, діти виявляють недостатньо 

розвинене уміння аналізувати отриману інформацію, адекватно реагувати на неї  

і діяти відповідно. 

Тому корекційна робота, що спрямована на закріплення та удосконалення 

знань і вмінь  ділового спілкування, повинна забезпечувати  формування таких 

знань як на уроках СПО, так і в позаурочний час, у виховній групі. 

Н.Павлова вказувала, що одним з прийомів, які сприяють формуванню 

вмінь ділового спілкування, є проведення екскурсії,  під час якої діти вступають 

у різноманітні відносини з оточенням, одержують  від співрозмовників 

необхідні відомості і потім використовують їх на практиці. Зазначена 

організація навчання передбачає врахування таких положень: ступінь 

самостійності учнів, який вони можуть виявити під час екскурсії, коло та 

кількість осіб, від яких вони можуть одержати необхідну інформацію. 



Під час організації спілкування з дорослими учням треба надавати 

необхідну допомогу. На першому етапі, у момент вступу дітей у контакт, 

учитель прагне спонукати їх до таких питань: «Що тобі потрібно довідатися?», 

«До кого ти хочеш звернутися?». У процесі діалогу можна спонукати школярів 

одержувати відомості, яких не вистачає. Учня треба підтримати, похвалити, 

коли він зазнає утруднень, допомогти йому формулювати питання навідними 

словами: «Як ти думаєш, хто тобі може допомогти дізнатися, або виконати 

завдання?». На заключному етапі заняття, в момент використання відомостей, 

отриманих від співрозмовника, учнів треба вчити ухвалювати правильне 

рішення, з урахуванням обставин. Педагог звертає увагу учнів на ті деталі, без 

обліку яких неможливо виконати завдання. Наприклад, під час  відправлення 

бандеролі поштою, вчитель може нагадати про необхідність заповнення 

поштового бланку, але сам не показує, як це потрібно зробити. Він лише дає 

пораду скористатися тим чи іншим джерелом інформації: узяти за приклад 

зразок чи звернутися за порадою до оточення. 

Більшість спеціальних шкіл належать до інтернатного типу, де знаходяться 

такі служби, як: бібліотека, медичний пункт, їдальня, пральня. Це дозволяє 

організувати спілкування учнів із людьми,  які там працюють і яких діти вже 

знають. 

Екскурсія проведена в стінах школи дозволяє дітям більш розкуто 

почувати себе в знайомих обставинах. Вступаючи в розмову з дорослими, учні 

не відволікаються, розглядаючи  обстановку вже знайомого приміщення, а 

дорослі повідомляють необхідну інформацію, поступово включаючи в розмову 

дітей, з’ясовуючи, що їх цікавить.  

Так, під час відвідин шкільного медпункту учні закріплюють знання про 

види медичної допомоги, яка може бути надана  у медичному закладі. Також 

учні можуть повторити відомості, які вони одержали під час вивчення теми 

«Догляд за хворими» (розділ «Медична допомога», 10 клас), виконати 

практичні завдання: правильно поставити гірчичники, поміряти температуру. 



При відвідуванні пральні дітям пропонують перевірити свій одяг, якщо на 

ньому є плями, з’ясувати, як їх позбутися. Дізнавшись із бесіди з працівником 

пральні, як правильно вивести ті чи ті плями,  виконують цю роботу 

самостійно. 

Вступаючи в розмову зі знайомими дорослими, діти менше хвилюються, 

не відволікаються на нову обстановку. Дорослий повідомляє спочатку якусь 

частку інформації, поступово включаючи в розмову дітей, з’ясовує що їх 

цікавить. Таким чином діти звикають слухати співрозмовника, погоджують 

свою поведінку і висловлення з мовою розповідача.  

Після такої розмови працівник школи може запитати дітей, що вони 

дізналися для себе нового, чому навчилися, пропонує виконати деякі завдання: 

у медичному пункті – приготувати розчин для полоскання горла, у пральні – 

упорядкувати одяг для прання в автоматичній машинці. 

Головним завданням екскурсії, яка проводиться поза стінами школи, є 

навчити дітей застосовувати практичний досвід спілкування в нових життєвих 

ситуаціях. 

Під час екскурсії школярі вступають в ділове спілкування, в процесі якого 

закріплюють уже наявні знання, одержані на заняттях із СПО. Водночас вони 

здобувають нову інформацію, розширюючи свій соціальний досвід. 

Якщо екскурсію проводить, на прохання вчителя, співробітник даного 

закладу, то він розповідає про послуги їхнього закладу, привертає увагу дітей, 

звертаючись до них із запитанням: «Хто із вас раніше вже був у нашій 

установі?», «З якою метою?», «Хто знає, що треба зробити, щоб службовець 

надав вам необхідний вид послуг?». Під час бесіди з’ясовуються знання учнів 

про джерела одержання інформації, звертають увагу на наявність різної 

наочності, довідників тощо. 

Після екскурсії діти в класі обговорюють результати відвідування закладу, 

діляться враженнями, повідомляють про утруднення, з якими стикалися. 



У такий спосіб екскурсія дозволяє учням одержати необхідний досвід 

спілкування, який вони зможуть використати в подальшому самостійному 

житті. 

Таким чином екскурсія виконує одне з головних завдань курсу соціально-

побутового орієнтування, а саме готує учнів допоміжної школи до самостійного 

життя та адаптації у соціумі. 

Організація екскурсій в ході вивчення курсу СПО відбувається під час 

вивчення таких розділів, як «Транспорт», «Торгівля», «Засоби зв’язку», 

«Догляд за одягом та взуттям», «Медична допомога», «Установи, організації, 

підприємства». 

Оскільки діти з психофізичними вадами, як правило, в незнайомих 

обставинах відчувають себе невпевнено, проявляючи страх, зніяковілість, 

екскурсія, в процесі якої ми вирішили спостерігати за семикласниками, 

проводилася в ході експерименту в стінах школи. 

Особливості організації та проведення екскурсії з метою засвоєння учнями 

знань та вмінь на уроках СПО ми вивчали на прикладі розділу «Культура 

харчування та технологія приготування кулінарних страв», тема «Гігієна 

приготування їжі», яку ми провели на початку навчального року, спираючись 

на ті знання, що одержали учні у 6 класі. 

Відповідно програми метою даного заняття було: ознайомлення школярів з 

режимом харчування, виконанням санітарно-гігієнічних вимог і правил техніки 

безпеки при роботі з ріжучими інструментами та окропом; виховання 

ощадливого відношення до продуктів харчування шляхом різних видів його 

зберігання. Специфікою проведення екскурсії було те, що учні повинні були 

спостерігати за роботою на кухні інтернату, побачити які спеціалісти там 

працюють, як відбувається процес приготування страв. Крім того вони повинні 

були спілкуватися з робітниками їдальні: задавати їм конкретні питання, 

вислуховувати відповіді, робити висновки. 

В ході дослідження ми визначали знання учнів за наступними критеріями: 

вміння учнів сьомого класу спілкуватися з працівниками закладу; вміння 



спостерігати та визначати види діяльності працівників; вміти робити відповідні 

висновки, що збагачує господарчий досвід школярів. 

Показниками вміння дітей спілкуватися під час екскурсії були: вміння 

вітатися з оточуючими при відвідуванні об’єкту; ставити запитання, для 

одержання визначеної інформації; вислуховувати відповідь; робити висновки 

відповідно одержаних знань. Щодо роботи працівників їдальні, то 

семикласники повинні були орієнтуватися в тому, хто працює на кухні та  які їх 

обов’язки; умови та види праці; обладнання кухні; процес приготування їжі. 

Вміння робити висновки за результатами екскурсії було саме тим 

критерієм, що свідчив про засвоєння матеріалу теми уроку зокрема і набування 

практичного соціально-побутового досвіду взагалі. 

Спостереження за учнями під час екскурсії до шкільної їдальні показало, 

що є діти, які вміють достатньо впевнено поводитися у незвичайних для них 

умовах. Вони організовано входили до кухні, віталися з її працівниками. Могли 

відповісти на запитання робітників кухні «Чи знають учні за допомогою якого 

обладнання  готується їжа?», «Який використовується посуд?». При цьому 

більш активними були дівчата. Між тим хлопчики теж проявляли інтерес. Але 

їх увага здебільшого відносилася до електричного та механічного устаткування 

– електром’ясорубка, електропіч. Між тим саме хлопчики краще орієнтувалися 

у питаннях техніки безпеки. У даному випадку, ми припустили, що це 

пов’язано з тим, що на заняттях з трудового навчання вчителі приділяють 

достатньо уваги не тільки роботі з різними інструментами та приладами, але й 

прищепленню та засвоєнню учнями правил техніки безпеки. 

Що до дівчат, то їм було більш притаманне вміння спілкуватися з 

кухарями. Вони не тільки уважно слухали їх розповіді, шанобливо ставилися до 

них, але й зверталися до робітників, називаючи їх по імені та по-батькові. 

Та найбільш складним у спілкуванні були ті завдання, що полягали у 

вмінні учнів ставити запитання робітникам як по суті, так і по формі. Учні не 

орієнтувалися у тому, як зберігаються продукти на кухні. Вони не уявляли собі 

яким чином готують у інтернаті сніданок, обід та вечерю. Не знали які 



спеціалісти відповідають за який вид праці на кухні. Але семикласники не 

знали, що вони можуть про це запитати і не вміли сформулювати свої 

запитання. 

Та найбільш складним для дітей було завдання, яке безпосередньо 

відносилося саме до змісту соціально-побутового орієнтування – яке значення 

має вміння готувати страви для особистісного життя у побуті. 

При цьому учні могли перелічити їжу, що їм подають в інтернаті до 

сніданку, обіду та на вечерю. Але їм було складно назвати продукти, що 

необхідні для приготування цих страв. Діти не уявляли скільки треба продуктів 

для їх приготування та скільки необхідно часу для того, щоб приготувати їжу 

для себе, або для сім’ї із декілька членів. 

Проведене дослідження дозволило прийти висновку про неоднорідність 

складу учнів щодо засвоєння ними знань з соціально-побутового орієнтування в 

ході екскурсії.  

Нами були виділені учні, які на більш високому рівні могли оволодіти 

знаннями побутового характеру під час екскурсії. Ними стали семикласники, 

які впевнено, невимушено поводилися під час екскурсії, при цьому 

додержувалися дисципліни. Вони ввічливо віталися з робітниками шкільної 

їдальні, зверталися до них за ім’ям та по-батькові. Такі учні орієнтувалися у 

кухонному приладді та устаткуванні. Діти пам’ятали, які страви подають у 

інтернаті на вечерю, могли зробити висновки про те, що все, що вони побачили 

під час екскурсії можна використовувати вдома, в сім’ї. Учні запам’ятали 

професії робітників, знали важливість додержання санітарно-гігієнічних правил 

та техніки безпеки. Нажаль до них були віднесені лише 24%  школярів.  

Учні, які були віднесені до середнього рівня, поводили себе менш 

впевнено. Вони були напружені, ніяковіли, не завжди могли спитати про те, 

чого не знають і не могли сформулювати своє запитання. Школярі відчували 

розгубленість у незвичних обставинах, не відразу могли назвати робітників 

кухні та їх професію. Побутовий досвід дітей, щодо страв та їх приготування 

відповідав середньому та низькому. Висновки таких дітей про важливість 



облаштування побуту були невпевненими, неточними, а іноді неправильними. 

До них була віднесена третина досліджуваних - 32%. 

Нажаль більшість школярів, за результатами дослідження, ми віднесли до 

низького рівня. Характерним для цих старшокласників було те, що вони 

недостатньо цікавилися темою екскурсії. Оскільки більшість у цій групі були 

хлопчики, то вони постійно відволікалися, слухали розповідь неуважно, 

звертали увагу на предмети, які не мали відношення до теми заняття. Їх знання 

були неточними, неправильними, неадекватними. Все це вказує на те, що 

одержання знань пов’язане не тільки з програмним матеріалом курсу СПО, а й з 

тим, як організовано заняття, які методи та педагогічні прийоми 

використовуються з метою засвоєння школярами даного курсу, а також зробити 

визначені висновки: 

1. Дослідження стану господарчо-побутової діяльності учнів свідчить про 

недостатньо високий рівень соціально-побутового досвіду підлітків. 

2. Рівень сформованості у учнів вмінь спілкуватися у незвичних для них 

обставинах, а саме під час екскурсії, характеризується недосконалістю, 

невпевненістю, неусвідомленістю, обмеженістю мовного розвитку. 

3. Між тим відвідування школярами об’єктів господарчої діяльності може 

сприяти розширенню їх соціального, культурного та господарчого досвіду, що 

впливає на ефективність адаптації підлітків у сучасному суспільстві. 

Одержані на цьому етапі дослідження матеріали показали, що підвищення 

рівня сформованості господарчо-побутового досвіду на уроках соціально-

побутового орієнтування потребує істотного удосконалення форм та методів 

навчально-виховної роботи в спеціальній школі. 
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