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ВСТУП 

 

Упровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами викликає чимало запитань у педагогів і батьків: який заклад обрати, 

як допомогти дитині розвиватися, як уникнути труднощів, які прийоми подачі 

навчального матеріалу використати для конкретної дитини, як адаптувати 

навчальні матеріали та освітній простір, як соціалізувати дитину та уникнути 

конфліктів у дитячому колективі, як налагодити взаємодію між командою 

фахівців, асистентом учителя, батьками та дітьми та багато інших.  

На нашу думку, діти з порушеннями зору серед інших дітей з 

особливими потребами виділяються певною відособленістю, винятковістю та 

суттєвою «полярністю». Так, більшість дітей зі зниженим зором у цілому не 

сприймаються як такі, що мають особливі потреби, адже на перший погляд 

здається, що, надягнувши такій дитині правильні окуляри чи коригуючі лінзи, 

посадивши її ближче до дошки, ми можемо вирішити майже всі проблеми – 

учень буде готовий сприймати навчальний матеріал на рівні з іншими дітьми 

класу. Натомість стосовно сліпих дітей переважає думка, що їх взагалі 

неможливо навчати в умовах інклюзії через відсутність візуального 

сприйняття.  

Слід також визнати, що в сучасних умовах упровадження інклюзивного 

навчання дітей з особливими потребами пов’язане із численними 

неузгодженостями та проблемами, починаючи від нормативно-законодавчого 

врегулювання діяльності освітніх закладів до кадрового, методичного та 

технічного забезпечення. Утім, ми повинні пам’ятати, що діти потребують 

нашої допомоги в навчанні і розвитку саме тут і саме зараз, вони не можуть 

чекати на «ідеальні» умови. 

Освітньо-виховна система кожної історичної епохи переживає 

кардинальні зміни. Реформування системи спеціальної та інклюзивної освіти 

передбачає підготовку дітей із порушеннями розвитку до інтеграції в освітній 

простір. У зв’язку з цим необхідно суттєво оновити зміст, організаційні форми 



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.  

Цим питанням значна увага приділяється у нормативно-правових 

матеріалах, зокрема в Законі України «Про Освіту», в Національній доктрині 

розвитку освіти та інших урядових документах. Актуальність цих проблем 

відзначалася на багатьох Всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

конгресах, семінарах, круглих столах. На них особливо підкреслюється 

необхідність комплексного підходу до питань реабілітації дітей з 

порушеннями зору та створення інноваційного навчально-виховного 

простору. 

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

нового типу, зокрема навчально-виховні комплекси компенсуючого типу 

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

порушеннями 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 

мнемічних процесів, рухливості і міцності асоціативних зв’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, В.В. Кобильченка, Ю.О. Кулагіна, С.І. Кондратьєвої, О.Г. Литвака, 

Н.І. Малюхової, 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. Окремі аспекти медико-психолого-

педагогічної реабілітації дітей з інвалідністю та підготовка їх до інтеграції в 



суспільство розглядалися в працях В.І. Андрієнка, В.П. Гудоніса, В.В. Журова, 

А.Ю. Максименка, І.С. Моргуліса, Г.Ю. Мустафаєва та інших дослідників. 

Водночас, відзначаючи результативність проведених теоретичних і 

теоретико-прикладних досліджень з означених проблем, багато питань 

комплексної корекційної допомоги дітям з порушеннями зору не знайшли 

свого вирішення. Не розроблена структура взаємодії між медичною та 

педагогічною сферами як на рівні регіону, так і на рівні спеціального 

навчального закладу. Подальшого вдосконалення потребує й система 

взаємозв’язку вихователів, тифлопедагога, лікаря-офтальмолога, психолога і 

логопеда, які б забезпечували ефективність лікування та корекції зору, 

гармонійний розвиток й успішну підготовку дітей до навчання в школі, 

активізували розвиток пізнавальної діяльності на основі застосування 

інноваційних технологій. Зокрема актуальним є розробка змісту комплексної 

корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушенням зору в умовах 

спеціального закладу дошкільної освіти, можливості співпраці медичних і 

педагогічних служб в здійсненні процесів корекції і реабілітації. Мають місце 

факти несвоєчасного виявлення дітей з порушеннями зору та охоплення їх 

спеціальною освітою. У цих умовах зростає роль і значущість соціальної 

допомоги цим дітям та їх родинам.  

Ці питання мають на даний час науково-теоретичне й прикладне 

значення у зв’язку з необхідністю забезпечення Державного стандарту 

загальноосвітньої підготовки в умовах неперервності виховання, навчання і 

лікування дітей з порушеннями зору, забезпечення оптимальних умов для 

їхньої медико-психолого-педагогічної реабілітації та в умовах Нової 

української школи. 

Зважаючи на вище сказане, нами було обрано тему магістерської 

роботи «Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в 

закладі дошкільної освіти для дітей з порушеннями зору». 

Метою дослідження є розробка та апробування моделі комплексної 

системи корекційно-реабілітаційної роботи закладу дошкільної освіти 



компенсуючого типу на основі інтеграції діяльності різнопрофільних фахівців, 

спрямованої на підготовку дітей з порушеннями зору до інтеграції в освітній 

простір. 

Для реалізації поставленої мети було визначено наступні завдання: 

1. Проаналізувати стан розробленості досліджуваної проблеми в 

психолого-педагогічній літературі. 

2. Вивчити ефективність проведення корекційно-реабілітаційної та 

лікувально-відновлювальної роботи в практиці роботи закладів дошкільної 

освіти. 

3. Розробити модель комплексної системи навчання, виховання, 

корекції та реабілітації дітей з порушеннями зору. 

4. Експериментально апробувати модель і зміст комплексної 

корекційно–реабілітаційної діяльності команди різнопрофільних фахівців і 

батьків дітей з порушеннями зору в умовах спеціального дошкільного закладу. 

Об’єкт дослідження – корекційно-реабілітаційний процес в 

спеціальному закладі дошкільної освіти для дітей з порушеннями зору. 

Предмет дослідження – комплексна система корекційно-

реабілітаційної роботи закладу дошкільної освіти для дітей з порушеннями 

зору. 

Методи дослідження були обрані з урахуванням мети і завдань 

дослідження. Теоретичні: аналіз і узагальнення вітчизняної і зарубіжної 

психолого-педагогічної і медичної літератури з проблеми дослідження; 

емпіричні: спостереження корекційного процесу й аналіз результатів 

діяльності дітей; вивчення й узагальнення педагогічного досвіду роботи 

спеціального дошкільного закладу для дітей з порушеннями зору; бесіди з 

педагогами, лікарями-офтальмологами; анкетування педагогічних 

працівників спеціальних закладів; вивчення педагогічної і медичної 

документації; педагогічний експеримент; моделювання; статистичні: 

кількісна і якісна обробка результатів дослідження. 



Експериментальна база дослідження. Дослідженням було охоплено 15 

дітей дошкільного віку з порушеннями зору Спеціального садок-ясла-школи 

№54 для дітей з порушеннями зору м. Миколаїв.  

Практичне значення дослідження. Використання розробленої системи 

сприятиме підвищенню ефективності корекційно-реабілітаційної допомоги 

дітям із порушеннями зору, налагодженню взаємозв’язку між медичними та 

педагогічними працівниками, що активізуватиме потенційні пізнавальні 

можливості дітей, дозволить запобігти їхньому відставанню в 

психомоторному розвитку, скоригувати і прискорити темп якісної підготовки 

до школи та гармонійного розвитку особистості. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (67 найменувань). Загальний обсяг 

роботи складає 80 сторінок. 



ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного нами дослідження дозволили зробити аналіз 

психолого-педагогічної, медичної літератури, нормативно-правових 

документів, практики роботи закладів дошкільної освіти 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. 



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. 

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. 

Визначено науково-теоретичні підходи до організації корекційно-

реабілітаційної роботи, здійснення яких організовує і цілеспрямовує її 

реалізацію. До них належать: комплексний характер корекційно-

реабілітаційної роботи; варіативність її структурних компонентів; 



пропедевтична спрямованість; мотиваційна спрямованість; орієнтованість на 

інтеграцією в соціум; високий динамізм системи. 

Названі підходи детермінують вибір організаційних засад, змісту, 

інноваційних технологій, способів досягнення завдань найближчої та 

віддаленої перспективи навчально-виховної і корекційно-реабілітаційної 

діяльності закладу. 

Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи включає 

наступні напрямки: лікувально-відновлювальна робота; логопедична 

допомога, особливо в плані попередження дисграфічного письма і підготовки 

руки слабозорих дітей до письма; застосування спеціальних видів лікувальної 

фізкультури та ритміки; тифлопедагогічний вплив, спрямований на подолання 

вторинних відхилень у розвитку дітей, підготовку до навчання в 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. 

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. 

 


