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ВСТУП 

Актуальність теми. В сучасних умовах реформування системи освіти 

в Україні соціально-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору є 

одним з найважливіших завдань спеціальної освіти, зокрема 

тифлопедагогіки, адже мусить забезпечити комплексну педагогічну 

підтримку та допомогу таким дітям у процесі їх розвитку, корекції порушень 

і здобуття освіти відповідного рівня з метою соціалізації – входження в 

суспільство на рівних правах із людиною з нормальним зором. Особливі 

труднощі виникають у процесі соціалізації дітей зі складними порушеннями 

розвитку, зокрема глибокими порушеннями зору (Ю.Бондаренко, 

Т. Гребенюк, В. Кобильченко, І. Моргуліс, В. Ремажевська, Є. Синьова, 

М. Федоренко та ін.). 

У сучасній спеціальній педагогіці вчені засвідчують відносно низький 

рівень соціальної адаптації, сформованості життєвих планів у дітей з 

особливими освітніми потребами (ООП) та вказують на неготовність до 

самостійного проектування власного майбутнього (Г. Жаренкова, 

А. Іваненко, Н. Королько, І. Кулагіна, Г.Мустафаєв, І. Татьянчикова, 

Г. Шаумаров та ін.); недостатню сформованість мотиваційно-вольової сфери 

особистості як фундаменту особистісного самовизначення та розвитку 

самосвідомості (І. Дмитрієва, С. Конопляста, С. Миронова, С. Могілевський, 

І. Сасіна, В. Синьов, Є. Синьова, С. Федоренко, М. Шеремет). 

Проблеми підготовки дітей з особливими освітніми потребами на 

різних вікових етапах до інтеграції в соціум у контексті формування в них 

нормативної поведінки та моральних якостей представлені в наукових працях 

М. Буфетова, І. Дмитрієвої, І. Єременка, В. Жук, А. Капустіна, 

С. Коноплястої, М. Кота, В. Синьова, М. Супруна, Н. Тарасенко, 

С. Федоренко, Л. Фомічової, М. Шеремет та ін. Окремі аспекти супроводу 

таких дітей з метою формування у них соціальних компетентностей вивчали 

Ю. Бистрова, О. Вержиховська, О. Гаврилов, А. Іваненко, Г. Запрягаєв, 

В. Кобильченко, С. Літовченко, С. Мнухін, Є. Синьова, О. Таранченко, 
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В. Тарасун та ін. 

Питання методичного забезпечення процесу формування та корекції 

навичок навчально-практичної діяльності у дітей з порушеннями зору 

вивчали А. Андрасян, Ю. Бондаренко, Т. Гребенюк, Л. Вавіна, Н. Воловик, 

В. Ковиліна, С. Кондратенко, І. Моргуліс, І. Сасіна, Т. Свиридюк, 

І. Соколянський, М. Федоренко та ін.). В науковій літературі широко 

представлений медичний аспект реабілітації таких дітей (Ю. Барінов, 

Л. Денисюк, С. Лупир, С. Могілевський, А. Петруня, С. Риков, 

І. Шаргородська та ін.). Питання формування особистості дитини з 

порушеннями зору висвітлено в наукових працях І. Гудим, В. Кобильченка, 

Є. Синьової, О. Таран. Окремі аспекти розвитку комунікативної діяльності та 

міжособистісних стосунків зазначеної категорії дітей вивчалися І. Гудим, 

І. Некрасовою, Т. Семенишеною, Є. Синьовою та ін. 

З’ясовано, що реалізація права на освіту та успішна інтеграція в 

суспільство дітей з глибокими порушеннями зору можлива в навчально- 

реабілітаційних центрах (НРЦ), де освітній процес поєднує психолого-

педагогічні, реабілітаційні та корекційно-розвиткові технології (Т. Гребенюк, 

Т. Дегтяренко, В. Денискіна, В. Купрас, С. Могілевський, В. Ремажевська, Є. 

Синьова та ін.).  

Актуальність зазначеної проблеми та практична реалізація обумовили 

вибір теми дослідження: «Соціально-педагогічний супровід дітей з 

глибокими порушеннями зору в умовах навчально-реабілітаційного 

центру». 

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці методики соціально-педагогічного супроводу 

дітей з глибокими порушеннями зору в умовах навчально-реабілітаційного 

центру. 

Відповідно до поставленої мети визначені такі завдання: 

1. На основі аналізу та узагальнення наукової літератури з’ясувати 

сутність поняття супроводу, проаналізувати соціальний, педагогічний та 



 5 

дефектологічний підходи щодо його визначення. 

2. Визначити основні компоненти соціально-педагогічного супроводу 

дитини в умовах навчально-реабілітаційних закладів та інших закладів 

освіти. 

3. Обгрунтувати та експерементально перевірити методику соціально-

педагогічного супроводу дітей з глибокими порушеннями зору. 

Об’єктом дослідження є освітній процес дітей з порушеннями зору в 

умовах навчально-реабілітаційного центру. 

Предмет дослідження – шляхи удосконалення соціально-педагогічного 

супроводу дітей з глибокими порушеннями зору в умовах навчально-

реабілітаційного центру.  

Методи дослідження: теоретичні (теоретичний аналіз спеціальної, 

психологічної та науково-педагогічної літератури, для розкриття сутності 

складних дефектів розвитку у дітей молодшого шкільного віку з метою 

визначення основних наукових понять); емпіричні (спостереження, збір 

інформації, діагностичні дослідження); педагогічний експеримент з 

констатувальною, формувальною та контрольною частинами, статична 

обробка експерименту. 

Експериментальна база. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Комунального 

закладу «Одеський навчально-реабілітаційний центр «Формадо» Одеської 

обласної ради» м. Одеса. 

Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних 

науково – практичних конференціях Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла тичини (2020-2021рр.). 

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, який містить 92 найменування. 

Повний обсяг роботи – 74 сторінки друкованого тексту.  
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ВИСНОВКИ 

Відповідно до першого завдання було з’ясовано, що соціально-

педагогічний супровід є системою послідовної, комплексної, соціально 

спрямованої педагогічної діяльності команди фахівців, яка забезпечує 

процеси індивідуалізації  особистості учня, створює умови для його 

самовизначення за рахунок власних можливостей та здібностей, захищає 

права учня. 

Встановлено, що соціально-педагогічний супровід у педагогічній 

системі навчально-реабілітаційного центру – це системний процес створення 

умов для самостійного життєвого вибору дитини з порушеннями зору, її 

самореалізації в провідній діяльності, адаптації в соціумі на всіх вікових 

етапах. Соціально-педагогічний супровід здійснюється усіма суб’єктами 

педагогічної системи в ситуаціях взаємодії з дитиною та спрямований на 

пошук сильних сторін і компенсаторних механізмів розвитку дитини з 

глибокими порушеннями зору, корекцію, опору на збережені психічні 

функції та аналізатори з урахуванням структури порушення й рівня 

психофізичного розвитку, створення соціально-педагогічних умов для 

формування зв’язку з суспільством та формування інтегративних навиків. 

Відповідно до другого завдання було визначено основні компоненти 

соціально-педагогічного супроводу дитини: дослідно-експериментальний, 

продуктивний, нормативний, корекційний, інформаційний, та його функції в 

рамках освітнього процесу: діагностична підтримка, консультативна 

діяльність, інформаційне та методичне забезпечення, організація діяльності 

та управління. 

Встановлено, що комплексний соціально-педагогічний супровід 

командою фахівців має ґрунтуватися на основних методологічних 

принципах, котрі дозволяють впроваджувати ефективні інноваційні 

технології навчання дітей з особливими освітніми потребами, спрямовані на 

розвиток всіх сфер соціалізації дитини (провідна діяльність; міжособистісні 

стосунки та спілкування; самосвідомість). 
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Відповідно до третього завдання було обгрунтовано, експерементально 

перевірено та підтверджено ефективність методики в умовах навчально-

реабілітаційного центру: в два рази збільшився показник успішності в 

навчальній діяльності дітей (р≤,0,001), підвисився рівень розвитку 

інтегративних навичок (від 34,1% до 87,3%); збільшилися середні показники 

соціальної активності (від 61,8% до 88,7%) та моральності (від 39,1,% до 

88,7%), в 2,5 рази підвисився рівень сформованості мотиваційної сфери дітей 

з глибокими порушеннями зору (р≤,0,001). Значно збільшилася кількість 

дітей з високим рівнем соціалізації (від 8,76% до 35,09%) та зменшився 

показник дітей, які мали низький рівень (від 54,39% до 10,52%). 


