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ВСТУП 

Сучасні демократичні процеси, які відбуваються в Україні, зумовили 

необхідність внесення змін до проблем освіти та інтеграції в соціум осіб з 

особливостями психофізичного розвитку, зокрема й дітей із порушенням зору. 

Про це йдеться у «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 

столітті», урядовій програмі «Діти України», в законі «Про освіту», «Про 

охорону дитинства» тощо. Ефективність такого інтеграційного процесу 

значною мірою залежить від наявності у даної категорії дітей певних умінь та 

навичок. Однією з них є просторове орієнтування, що вважається базисом для 

розвитку всієї сукупності вищих психічних процесів, основою життєвої 

компетентності дітей (Н. Голота).  

Значне порушення зору суттєво звужує межі чуттєвого пізнання дитини, 

що, в свою чергу, негативно впливає на розвиток просторового орієнтування 

(Л. Вавіна, Л. Виготський, І. Гудим, М. Земцова, Я. Квапіш, Л. Семенов та ін.). 

Через несформованість зору до кінця дошкільного віку порушується 

повноцінний зв'язок із навколишнім середовищем, що спричиняє не лише 

труднощі у подальшому навчанні, але й у вирішені завдань візуального 

пошуку, завдань, які вимагають організації дій та пересування у просторі. 

Недостатність навичок самостійного просторового орієнтування утруднює 

соціальну адаптацію дітей зазначеної категорії через їх значну залежність від 

зрячих. Крім того, незадоволена потреба в пізнанні навколишнього світу і 

взаємодії з ним негативно впливає на психічний і фізичний стан дітей із 

порушенням зору.  

Оволодіння дітьми зазначеної категорії оптимальними способами 

просторового орієнтування є необхідною умовою для реалізації їх власних 

потреб і можливостей, подолання ізольованості та успішної інтеграції в соціум 

однолітків з нормальним зором.  

Тому важливим і актуальним для спеціальної педагогіки є вивчення 

сформованості навичок самостійного орієнтування в просторі у випускників 

спеціальних дошкільних закладів із порушенням зору.  



Проблема розвитку орієнтування у просторі дошкільників широко 

розглядалась як у загальній (Т. Будько, О. Галкіна, Р. Говорова, Г. Лєушина, 

Г. Люблінська), так і в спеціальній (Л. Григор’єва, С. Конопляста, К. Кульбуш, 

І. Омельянович, О. Подколзіна, Л. Рудакова, О. Титова та ін.) науково-

педагогічній літературі. Проте, проблема формування навичок просторового 

орієнтування в старших дошкільників із порушенням зору в процесі їх 

підготовки до шкільного навчання у вітчизняній корекційній педагогіці 

залишається мало дослідженою.  

Актуальність зазначеної проблеми й обумовили вибір теми дослідження 

«Формування навичок просторового орієнтування в старших дошкільників із 

порушенням зору».  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та апробувати 

комплексну методику корекційного навчання з формування навичок 

просторового орієнтування в дітей із порушенням зору старшого дошкільного 

віку.  

Відповідно до мети визначено завдання дослідження:  

1. Здійснити аналіз наукових джерел щодо проблеми просторового 

орієнтування в дітей із порушенням зору старшого дошкільного віку .  

2. Розробити та обґрунтувати критерії та рівні сформованості навичок 

просторового орієнтування в старших дошкільників із порушенням зору.  

3. Дослідити стан сформованості навичок просторового орієнтування в 

дітей із порушенням зору старшого дошкільного віку.  

4. Обґрунтувати та апробувати комплексну методику корекційного 

навчання з формування навичок просторового орієнтування в дітей із 

порушенням зору старшого дошкільного віку та експериментальним шляхом 

перевірити її ефективність.  

Об’єкт дослідження: корекційно-виховний процес в спеціальних 

дошкільних навчальних закладах для дітей із порушенням зору.  

Предмет дослідження: методика формування навичок просторового 

орієнтування в дітей із порушенням зору старшого дошкільного віку.  



Для вирішення поставлених завдань застосовувалися наступні методи 

дослідження:  

 теоретичні (пошук, аналіз, синтез та систематизація інформації з 

науково-методичних джерел, з проблеми дослідження);  

 емпіричні (діагностичні – анкетування, аналіз програм, документації з 

метою вивчення та узагальнення досвіду практичної роботи; педагогічний 

експеримент: констатувальний – з метою визначення рівнів сформованості 

навичок просторового орієнтування, та формувальний – з метою перевірки 

ефективності методики);  

 математичної статистики (кількісний аналіз результатів 

дослідження, визначення достовірності розбіжностей з метою встановлення 

кількісної залежності між процесами, що досліджувались).  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що 

експериментально апробована комплексна методика формування навичок 

просторового орієнтування в старших дошкільників із порушенням зору 

сприяє ефективності їх адаптації до умов шкільного навчання та може 

використовуватися у роботі з батьками.  

Публікації. Харпатіна Є. Особливості формування навичок 

просторового орієнтування в старших дошкільників із порушенням зору. 

Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик. Умань : 

Візаві. 2022. С. 107–110. 

Структура та обсяг роботи. Випускна кваліфікаційна робота має таку 

структуру: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел. 

Повний обсяг роботи 107 сторінок. У списку використаних джерел 

85 найменувань. 

  



ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дає підстави для наступних висновків:  

1. Було досліджено психолого-педагогічну літературу з проблеми 

формування навичок просторового орієнтування в старших дошкільників із 

порушенням зору. У науково-педагогічній та методичній літературі 

просторове орієнтування дошкільників визначено як основа їх життєвої 

компетентності, що забезпечує пізнання навколишнього світу і взаємодію з 

ним.  

2. Визначено та обґрунтовано критерії оцінювання сформованості 

навичок просторового орієнтування за 4 змістовними блоками: орієнтування у 

просторових напрямках, у просторових відношеннях між предметами, за 

допомогою плану, в процесі пересування у макропросторі. На основі критеріїв 

визначено рівні сформованості навичок просторового орієнтування в 

зазначеної категорії дітей (високий, достатній, середній, низький), які стали 

базовими для вибору діагностичних засобів.  

3. Встановлено, що переважна більшість дітей із порушенням зору 

мають нижчі показники, ніж їх однолітки з нормальним зором. Так, високий 

рівень сформованості навичок просторового орієнтування виявлено лише у 

2,8% дітей зі зниженим зором та у 22,2% у дітей з нормальним зором. Низький 

рівень був констатований у 33,3% дошкільників зі зниженим зором, тоді як у 

їх однолітків з нормальним зором низького рівня зафіксовано не було. У 

значної кількісті дітей зі зниженим зором (52,8%) встановлено середній рівень, 

а у дошкільників з нормальним зором у 47,2% констатовано достатній. Аналіз 

результатів дозволив виявити особливості просторового орієнтування, що 

залежать від виду порушення функцій зорового аналізатора.  

4. Обґрунтовано експериментальну комплексну методику формування 

навичок просторового орієнтування в старших дошкільників із порушенням 

зору. Зміст методики орієнтований на забезпечення пізнавальних та 

практичних потреб дітей зазначеної категорії у сфері просторового 

орієнтування, створення міцного підґрунтя для їх успішної інтеграції у соціум 



однолітків з нормальним зором. Реалізація методики забезпечувалася 

дотриманням загальнодидактичних та спеціальних принципів; застосуванням 

рекомендованих форм організації корекційної роботи, спеціальних 

варіативних методів, прийомів та засобів, індивідуальним підходом при їх 

виборі; створенням розвивального середовища; поетапним формуванням 

навичок, цілеспрямованим їх закріплення у всіх видах діяльності дітей; 

постійним педагогічним контролем та корекцією; забезпеченням взаємодії між 

педагогічним персоналом та батьками, підвищенням їх компетенції у 

питаннях просторового орієнтування дітей із порушенням зору.  

Встановлено, що індивідуальний підхід до вибору варіативних методів, 

прийомів і засобів у процесі впровадження комплексної методики формування 

навичок просторового орієнтування в старших дошкільників зі зниженим 

зором дозволив скорегувати та компенсувати порушення окремих зорових 

функцій і суттєво підвищити рівень просторового орієнтування у дітей 

експериментальної групи. Комплексний вплив в умовах індивідуально-

диференційованого підходу дозволив, окрім корекції просторово-

орієнтувальної діяльності, здійснити позитивні впливів на різні сфери 

розвитку дитини: сенсорну, психічну, мовленнєву тощо.  

Перевірка ефективності комплексної методики показала суттєве 

кількісне і якісне покращення сформованості просторового орієнтування в 

дітей із порушенням зору старшого дошкільного віку. Після 

експериментального навчання показник високого рівня в дітей 

експериментальної групи на 13,2% перевищив відповідні результати 

контрольної групи, а достатнього рівня – на 19,9%. Показник низького рівня 

на 28,4% менший у досліджуваних експериментальної групи, ніж у дітей 

контрольної. Аналіз результатів підтверджує доцільність та ефективність 

комплексної методики формування навичок просторового орієнтування у 

старших дошкільників із порушенням зору.  

 


