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Освітньо-виховна система кожної історичної епохи переживає 

кардинальні зміни. Реформування системи спеціальної освіти передбачає 

підготовку дітей із порушеннями психофізичного розвитку до інтеграції в 

освітній простір. У зв’язку з цим необхідне суттєве оновлення змісту, 

організаційних форм і технологій навчання на основі сучасних інноваційних 

підходів, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей в 

навчальному процесі.  

Питання удосконалення організації і змісту спеціальної дошкільної 

освіти, своєчасної комплексної допомоги дітям із різними порушеннями 

психофізичного розвитку, в тому числі й з порушеннями зору, мають 

першочергове значення для підвищення ефективності підготовки до школи, 

своєчасного лікування, корекційного навчання, адаптації в середовище 

здорових однолітків.  

За останні роки в нашій країні з’явилася значна мережа дитячих закладів 

нового типу, зокрема навчально-виховні комплекси компенсуючого типу 

(заклад дошкільної освіти – школа), де вчасно надається допомога дітям з 

патологією зору, задовольняються їхні потреби в освіті, вихованні, соціальній 

допомозі, лікуванні, корекції  та підготовки до інтеграції в суспільство. Одним 

із призначень дитячих закладів цього типу є забезпечення наступності в 

системі спеціальної неперервної освіти, першою ланкою якої є дошкільна 

освіта.  

До спеціальних закладів дошкільної освіти  приймаються діти із зоровою 

патологією різного ступеня: незрячі, слабозорі, з косоокістю та амбліопією 

тощо, у яких порушення фізіологічних функцій зору є первинним. Внаслідок  

цього порушення відбувається відставання в розвитку зорових відчуттів, 

дистантного сприймання навколишнього середовища, кольоросприймання і 

розрізнення тощо. Окрім того, спостерігається синдром зниження зорової 

уваги. За відсутності вчасної корекційно-реабілітаційної роботи з такими 

дітьми, у них з’являються вторинні відхилення: затримка психічного розвитку, 

недорозвиток процесів пізнавальної діяльності, що є наслідком отримання 



неповноцінної, неточної зорової інформації. Це впливає на засвоєння 

отриманої інформації, розвиток процесів запам’ятовування. Отож, зорова 

депривація може негативно позначитися на різних сферах психофізичного 

розвитку дитини, що порушує в неї перебіг онтогенезу. 

Технічний прогрес і сучасні умови навчання, життя і професіональної 

діяльності осіб з порушеннями зору потребують достатнього рівня розвитку їх 

пам’яті (як й інших вищих психічних процесів), зокрема швидкості перебігу 

анемічних процесів, рухливості і міцності асоціативних зав’язків, що 

формуються. У них  має бути не лише достатній обсяг пам’яті, а й навички 

оперування нею, сформована готовність і спроможність виділяти в потрібний 

момент необхідну інформацію. Ці проблеми вирішуються шляхом 

використання традиційних медичних і педагогічних заходів, корекційно-

педагогічної і лікувально-відновлювальної роботи. Від того, як узгоджують 

співпрацю медична та педагогічна служби в дошкільному закладі, значною 

мірою залежатиме результат корекційно-реабілітаційної роботи в цілому.  

Проблеми лікувально-відновлювальної та корекційно-реабілітаційної 

роботи та шляхи їх вирішення висвітлено в багатьох працях учених- 

офтальмологів Е.С.Аветісова, Л.А.Григорян, Е.С.Ковалевського, 

В.Г.Морозової, Н.І.Пільман та інших, в дослідженнях науковців-тифлологів, 

зокрема  Л.С.Вавіної, Л.П.Григор»євої, В.П.Жохова, М.І.Земцової, А.І.Зотова, 

І.С.Моргуліса, Л.І.Плаксіної, С.О.Покутнєвої, В.М.Ремажевської, 

Л.В.Рудакової, В.С.Сверлова, Т.П.Свиридюк, Л.І.Солнцевої, Є.П.Синьової, 

С.Е.Сташевського, Б.К.Тупоногова, С.В.Федоренко, В.О.Феоктистової та ін.  

У результаті здійсненого аналізу психолого-педагогічних засад 

комплексного і системного підходів в теорії навчання і виховання 

підростаючого покоління його науковою основою визначено методологію 

діалектичного системно-структурного підходу, в контексті якого всі 

компоненти системи розглядаються у взаємозв’язку і цілісно. 

На його основі окреслено науково-теоретичні підходи до розробки  

системи комплексної корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальному 



закладі дошкільної освіти для дітей із порушеннями зору, які полягають в 

наступному: 

комплексність в діагностико-консультативній, лікувально-

відновлювальній, корекційно-розвивальній і навчально-виховній роботі, яка 

забезпечує своєчасне виявлення і кваліфікацію зорових порушень, 

обумовлених ними труднощів у навчанні, а також визначення  комплексу 

корекційно-реабілітаційних заходів, спрямованих на подолання, компенсацію 

недоліків; 

варіативність освітнього і корекційного змісту залежно від 

індивідуальних особливостей і труднощів дітей; 

своєчасне виявлення і кваліфікація тих несприятливих варіантів 

розвитку дітей, які є передвісниками шкільних утруднень, застосування 

інноваційних технологій їх запобігання, корекції та навчання; 

інтеграція дітей після дошкільного відділення в заклади загальної 

середньої освіти різних типів, підготовка їх до соціальної адаптації в цих 

закладах. 

ВИСНОВКИ 

Результати проведеного нами дослідження дозволили зробити наступні 

висновки: 

Аналіз психолого-педагогічної, медичної літератури, нормативно-

правових документів, практики роботи дошкільних закладів для дітей з 

порушеннями зору виявив певний інтерес науковців і практиків до пошуку 

шляхів підвищення ефективності корекційно-реабілітаційної роботи. Це 

зумовлено необхідністю своєчасної психолого-педагогічної та корекційної 

допомоги дітям з ушкодженим зором для запобігання негативного впливу 

зорової депривації на процес їх розвитку та якісну підготовку до навчання в 

школі, адаптації в середовищі однолітків з нормальним зором. 

Встановлено, що, не дивлячись на акцентування в наукових 

дослідженнях з тифлопедагогіки необхідності надання дітям з зоровою 

патологією вчасної корекційно-реабілітаційної допомоги, в практиці не 



повною мірою забезпечується комплексний характер організації цього 

процесу, що виявляється насамперед в роз’єднаності зусиль всіх його 

учасників. Й досі чітко не окреслено функції кожного з компонентів 

корекційно-реабілітаційної роботи (діагностико-консультативного, 

лікувально-відновлювального, корекційно-розвивального, навчально-

виховного), а головне – механізмів їх взаємодії на різних рівнях 

(регіональному, міжгалузевому, на рівні закладу). 

У результаті здійсненого аналізу психолого-педагогічних засад 

комплексного і системного підходів в теорії навчання і виховання 

підростаючого покоління його науковою основою визначено методологію 

діалектичного системно-структурного підходу, в контексті якого всі 

компоненти системи розглядаються у взаємозв’язку і цілісно. 

На його основі окреслено науково-теоретичні підходи до розробки  

системи комплексної корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальному 

дошкільному закладі для дітей із порушеннями зору, які полягають в 

наступному: 

− комплексність в діагностико-консультативній, лікувально-

відновлювальній, корекційно-розвивальній і навчально-виховній роботі, яка 

забезпечує своєчасне виявлення і кваліфікацію зорових порушень, 

обумовлених ними труднощів у навчанні, а також визначення  комплексу 

корекційно-реабілітаційних заходів, спрямованих на подолання, компенсацію 

недоліків; 

− варіативність освітнього і корекційного змісту залежно від 

індивідуальних особливостей і труднощів дітей; 

− своєчасне виявлення і кваліфікація тих несприятливих варіантів 

розвитку дітей, які є передвісниками  шкільних утруднень, застосування 

інноваційних технологій їх запобігання, корекції та навчання; 

− інтеграція дітей після дошкільного відділення в загальноосвітні 

заклади різних типів, підготовка їх до соціальної адаптації в цих закладах. 

Встановлено, що реалізація цих науково-теоретичних засад можлива на 



різних рівнях функціонування цілісної системи корекційно-реабілітаційної 

допомоги дітям з порушеннями зору. 

Під системою корекційно-реабілітаційної роботи розуміється така 

форма організації спеціальної дошкільної освіти дітей з порушеннями зору, 

яка надає їм своєчасну активну допомогу в подоланні індивідуальних 

труднощів психофізичного, в тому числі сенсорного розвитку, засобами 

корекції і компенсації, в якісній підготовці до навчання в школі. Корекційно-

реабілітаційна робота здійснюється й в умовах традиційної організації 

навчально-виховного процесу, однак більшої ефективності вона набує за умов 

комплексності та системного характеру. Комплексність забезпечує послідовну 

взаємодію діагностико-консультативного, лікувально-відновлювального, 

корекційно-реабілітаційного, навчально-виховного та соціального напрямків 

роботи з цією категорією дошкільників, яку здійснює команда фахівців, 

батьків і волонтерів. Системний характер обумовлює наявність в цій роботі 

структур різних рівнів, індивідуальних і групових форм корекційних занять 

відновлювальної, розвивальної та предметної спрямованості в цілісній системі 

виховання, освіти й розвитку дітей на основі впровадження оновленого змісту 

та інноваційних технологій навчання. 

Експериментально доведено, що модель комплексної системи 

корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеним зором має включали 

два основних рівня – макропростір і мікропростір. Макропростір передбачає 

створення у регіоні сприятливих умов для виявлення і ранньої діагностики у 

дітей патології зору, вчасного його лікування і створення матеріально-

технічної бази забезпечення спеціальних дошкільних закладів відповідними 

кадрами та їх тифлопедагогічна підготовка і перепідготовка та ін. Рівень 

мікропростору стосується переважно конкретного дошкільного закладу, в 

якому створюється керована система надання кожній дитині комплексної 

медичної і психолого-педагогічної допомоги. Впровадження цієї моделі в 

практику діяльності закладів м.Суми і Сумської області з лікування і навчання 

дітей з порушеннями зору в цілому засвідчило результативність їх 



взаємозв’язку в реалізації визначених функцій. 

Встановлено, що успішна організація корекційно-реабілітаційної роботи 

в дошкільному закладі зумовлюється зовнішніми і внутрішніми факторами, 

які й визначають систему основних напрямків його діяльності. До зовнішніх 

факторів відносяться економічні, соціокультурні та політичні зміни в 

суспільстві, досягнення медичних і психолого-педагогічних наук, інноваційні 

технології та передовий педагогічний досвід, організація допомоги в межах 

регіону. 

До внутрішніх факторів – зміст навчання і виховання, який враховує 

типологічні та індивідуальні особливості дітей, державні вимоги до рівня їх 

компетентності, структура та основні напрями діяльності конкретного закладу 

відповідно до його цілій і завдань, кадри. 

Саме системний підхід до організації корекційно-реабілітаційної роботи 

закладу забезпечує успішність досягнення основних його цілей, зокрема 

підготовку дітей до навчання в загальноосвітній школі. 

Встановлено, що після здійснення тривалої комплексної корекційно-

реабілітаційної роботи переважна більшість дітей (62,5%) досягла високого і 

достатнього рівня фізичної готовності до школи; у 93% дітей відмічено 

відносну стабільність відновленого зору. Рання профілактика вторинних 

відхилень психічного розвитку сприяла значному удосконаленню якості 

показників шкільної готовності дітей: понад 80% з них опановала фразове 

читання; у 76% подолано схильність до дисграфічного письма; 37,5% дітей 

навчилася складати досить повні й розгорнуті висловлювання описового типу, 

виявляла інтерес до детального спостереження об’єктів довкілля, 

використовуючи збережені аналізатори та набутий досвід перцептивних дій. 

На час випуску з дошкільного закладу у дітей зі зниженим зором було 

подолано вербальність засвоєних знань, розвинуто здатність до понятійних 

узагальнень, порівняння об’єктів за істотними ознаками тощо. Виявлено, що у 

віддаленій перспективі, тобто під час навчання в початковій школі, 

випускники дошкільного відділення досить успішно навчаються й активно 



взаємодіють з однолітками в умовах масової загальноосвітньої школи, 

наближуючись до рівня основних показників вікової норми. Проте зазначимо, 

що і в школі ці діти потребують психолого-педагогічного супроводу, інакше 

набутий рівень використання збережених аналізаторів, перцептивних дій, 

аналізуючого спостереження і компенсаторного сприймання поступово 

втрачається, що може спричинити появу нових утруднень в навчанні. 

Позитивні результати проведеного дослідження дозволили 

сформулювати ряд методичних рекомендацій на адресу практиків з питань 

організації, змісту та використання інноваційних технологій реалізації 

комплексної системи корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільних 

закладах для дітей з порушеннями зору. 

Результати контрольних експериментів переконливо засвідчили, що 

мету дослідження досягнуто, всі поставлені завдання розв’язано. 

Проведене нами дослідження виявило й ряд проблем, які потребують 

подальшого вивчення. До числа актуальних можна віднести удосконалення 

змісту розвивальних і корекційно-реабілітаційних програм, розробку 

індивідуальних прогоам розвитку дитини, проблеми інклюзивного навчання, 

яке розгортається в Україні, науково-методичного забезпечення дошкільної 

ланки спеціальної освіти дітей із глибокими порушеннями зору, а також більш 

широке розгортання наукових досліджень в галузі дошкільної 

тифлопедагогіки. 

 


