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АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ
СЛІПИХ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ АУДІОТРЕНІНГУ
Мета статті – обгрунтувати психологічну доцільність введення системи
аудіотренінгу як методу стимулювання мисленнєвої творчої активності сліпих дітей
у навчально-реабілітаційному центрі.
Предмет наших попередніх наукових пошуків – творче мислення [1; 2] –
набуває особливої специфіки, коли базою дослідження стають діти з особливими
потребами, а конкретно – сліпі. Актуальність використання дитячого аудіотренінгу,
орієнтованого на сприйняття особами з вродженими вадами зору, пояснюється
проблемою, що полягає у недостатній задоволеності потреби таких дітей в
емоційнонасиченій інформації.
Для сліпої дитини найбільшим каналом сприймання емоційнонасиченої
інформації про світ є звук (музичний – мелодія, вербальний – смисловий інтонований
текст, шумовий – звуки природи, голоси тварин, побутові шурхоти і т.д.), оскільки він
наділяє дані тактильного, смакового, запахового аналізатора особливою емоційною
оцінковістю («Ох, який ж гарний»). Ця емоційнонасичена інформація, необхідна
для повноцінного розвитку особистості (новоутворень), є сировиною мисленнєвої
активності, яка може бути або творчою (ефективною, продуктивною, «продукти»
якої закарбовуються у вигляді досвіду, певних ментальних схем, інтелектуальних
конструкцій і механізмів), або перцептивно-репродуктивною (передбачає
сприймання аудіальної інформації, її образне відтворення без подальших операцій
творчого опрацювання, відсутність яких призводить до швидкого забування почутих
даних.
Свідомість сліпої дитини має особливу протребу в творчому мисленню як
такому, що не стільки здійснює продукування нових ідей, скільки «прокладання» щораз
нових аналітичних, асоціативних, дедуктивних, індуктивних, метафоризаційних,
аналогізаційних зв’язків між вже відомими фактами дійсності з метою компенсації
втраченої візуальної інформації про факти та закономірності. Якщо у когнітивних
процесах сліпої дитини не будуть присутні елементи такого творчого мислення, то
це призведе до нецілісного, несистемного розуміння світу, що у майбутньому може
обернутися надмірною тривожністю, страхами і невпевненістю.
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Враховуючи психологічні особливості віку (раннє дитинство, дошкільний і
молодший шкільний вік) дітей з вадами зору в навчально-реабілітаційному центрі
«Левеня», ми пропонуємо проект тривалого систематичного аудіотренінгу, що
складається з невеликих емоційнонасичених і багатих образами історій наніч, які
представлені у вигляді аудіофайлів на кожну дату року. 365 аудіотреків розвивальних
історій тривалістю 10-15 хв з рясним шумовим оформленням до кожного образу
чи дії героїв (шум лісу після дощу, звуки, які видає кролик, обнюхуючи новий
предмет, тощо) будуть звучати під супровід класичної музики і завершуватиметься
інтерактивними запитаннями в діалогічній формі (від оповідача дітям, на питання
після невеликої паузи звучатиме відповідь). Кожна аудіоісторія буде мати стандартну
звукову заставку «вступу» і «кінцівки» для того, щоб сконцентрувати увагу дітей і
налаштувати на ативне слухання.
Гіпотетично такий психологічний аудіопроект зможе допомогти у
вирішенні не лише корекційнопедагогічних (розвивальний і терапевтичний вплив
аудіотренінгових історій на дітей з вродженими вадами зору), а й управлінських
проблем навчально-реабілітаційних закладів.
Психологічна, корекційнопедагогічна і терапевтична робота працівників в
навчально-реабілітаційних центрах (як наприклад, «Левеня», м. Львів) є не тільки
енергозатратлива, а й потребує високого ступеня терпіння і педагогічної витримки
(пропрацювати з кожною дитиною стільки разів, скільки їй потрібно, щоб засвоїти
кожен окремий елемент будь-якого виду діяльності) задля ефективного проведення
заняття. Це призводить, по-перше, до фізіологічного виснаження, кінцевим
результатом якого є повне зниження творчої працездатності на роботі, по-друге,
до психоемоційного вигорання працівників, яке виливається у нездатності до
емоційної вербаліки (енергійно насичене образне мовлення, спонтанно-чуттєво
реакції, надання дітям підбадьорюючих стимулів, здійснення заохочувального
мотивування), яка виступає основним джерелом та інформаційною базою творчого
мислення у сліпих дітей. В кінцевому результаті це призводить до того, що дитина,
яка проживає і навчається в такому центрі, не отримує потрібної їй емоційної
поживи і енергетичного супроводу розвивальних занять, що робить одноманітним
або збайдужілим для неї процес пізнання і пасивно-репродуктивним мислення. Для
того, щоб вирішити цю проблему є необхідним впровадження системи щоденних
коротких аудіотренінгів, які б служили способом комплексної активізації творчого
мислення сліпої дитини і задоволення емоційно-естетичних потреб, а також
засобом технізації енергозатратливої роботи педагогів, вихователів, психологів
закладу для сліпих дітей та збереження їхньої особистісної ресурсності на інші роди
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занять. За своєю концепцією аудіотренінг для сліпих дітей ідейно (тексти оповідань,
музичний супровід, шумові ефекти) і технічно (монтаж звукових треків на кожен
день року) заготовляється наперед як цілісний продукт розвивально-терапевтичного
впливу на сліпих дітей, відповідно якість такого тренінгового заняття не залежить від
психоемоційного стану працівників, рівня їх вольової регуляції чи інтелектуальнотворчої ініціативності у день його проведення.
Проект 365-и розвивально-терапевтичних аудіоісторій спрямований на те,
що кожна казочка, яку дитина буде чути, виконувала для неї декілька функцій: 1)
будування в уяві насичених образів предметів і явищ, які цією дитиною ніколи
були побаченими; фіксація правильних змістових понять за словами, які вона чує
в конкретному контексті; цілісне сприймання речень для забезпечення зв’язного
мовлення; 2) формування оптимістичного світосприйняття, позитивного
трактування себе і світу, який здатний відгукнутися на допомогу, якому можна
довіряти, в якому можна бути впевненим, що ціниться добро; плекання позитивних
рис характеру та морально правильних стереотипів соціальної поведінки; 3)
мотивування дитини проявляти активність для подолання повсякденних труднощів
та вироблення впевненості у собі, щоб діяти за принципом «я це зможу».
Іншою частиною цільової аудиторії, крім сліпих дітей, є педагоги та
вихователі, які працюють з ними. Така програма допомогла б запобігти: а) великим
енергетичним витратам, що йдуть на емоційне читання історій, придумування питань
чи підсумкових коментарів до змісту; б) додатковим технічним навантаженням,
як наприклад, увімкення спеціальної музики на час прочитання вечірньої казки,
намагання технічними або власними голосовими засобами зімітувати звуки природи,
голоси тварин для повноцінного розуміння контексту історій.
Активізація творчого мислення сліпих дітей засобами психологічного
аудіотренінгу передбачає такі аспекти:
•
тренування мислення (прикметники «теплий», «крихкий»,
«солодкий», «ароматний» і шумові ефекти до конкретного об’єкта зможуть
заміняти його візуальні ознаки, забезпечуючи інтелектуальне розуміння цього
об’єкта сліпою дитиною);
•
формування асоціативних зв’язків до особливих категорій і понять,
які не можуть безпосередньо сприйнятися тактильно, аудіально, запахово чи
смаково (лише за описом) завдяки проведенню аналогій з уже відомими явищами
(пухнасті хмари схожі на вату);
•
активізація аналітичних операцій через питання на кшталт «чому
герой зробив так, а не інакше?»;
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•
вироблення навичок елементарної мисленнєвої дедукції та індукції,
досягнутих систематизацією видових понять, вжитих в оповіданні, у родові
(апельсин, виноград, яблуко – фрукти);
•
розвиток пам’яті (повтор почутого дитиною через відповіді на
питання за змістом оповідання),
•
стимулювання репродуктивної уяви і творчості;
•
елементи музикотерапії допоможуть зняти тривожність,
активізувати увагу дитини, підвищити якість пізнання почутого «інформаційного
потоку» через активізацію мозкових центрів;
•
зміцнення системи цінностей і виховання емпатійності та чутливості
шляхом підкріпленого музикою співпережиття сильних емоцій героїв у пікові
частини аудіоісторій.
Нами зроблено підбірку терапевтичної музики для оздоровлення конкретного
органу (музика для печінки, легень, нирок тощо) чи стимуляції певної функції
нашого організму (радості, спокою, бадьорості тощо). Такі аудіотреки будуть мати
передбачений час прослуховування циклічністю астрологічних явищ, особливостями
біоритму та добово-тижневої активності усіх систем організму. Обгрунтована нами
система потребує емпіричного підтвердження, що є перспективою наших подальших
досліджень.
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