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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Одним із пріоритетних напрямів сучасних 

наукових досліджень в галузі інклюзивної освіти є пошук інноваційних шляхів 

посилення ефективності корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами, зокрема і з порушеннями зору. Однією з провідних характеристик 

названої категорії дітей є порушення в орієнтуванні у просторі, 

комунікативних навичок, психологічного стану, що спричиняє уповільненість 

темпу їхнього розвитку, недостатнього рівня сформованості пізнавальної 

діяльності, що створює умови ризику виникнення специфічних навчальних 

труднощів і освітньої неуспішності таких дітей в цілому. Визначальними 

умовами забезпечення повноцінної реалізації освітнього маршруту дітей з 

порушеннями зору в умовах інклюзивного навчанні є ранній початок 

корекційної допомоги, вчасне використання сензитивних періодів розвитку 

їхніх психічних функцій, що складають передумови успішної освітньої 

діяльності, застосування адекватних технологій освітнього процесу 

становлення когнітивно-особистісних якостей дитини як здобувача освіти.   

Теоретичні та практичні положення щодо інклюзивного навчання дітей 

з особливими освітніми потребами, зокрема і з порушеннями зору 

представлено у працях вітчизняних та зарубіжних учених (В. Засенко, 

Е. Данілавічютє, Д. Деппелер, А. Колупаєва, Т. Лорман, Д. МакГі-Річмонд, 

Л. Савчук, Т. Сак, О. Таранченко, Д. Харві та ін.). У їхніх дослідженнях, 

розглядається специфіка психолого-педагогічного супроводу, корекційно-

розвиткової роботи в умовах інклюзивного навчання. Підкреслюється, що 

організація освітнього процесу має свої особливості (форми, методи, 

залучення різних фахівців, батьків тощо). Отже, в умовах закладу освіти з 

інклюзивним навчанням одним з суттєвих моментів є створення додаткових 

необхідних умов, забезпечення підтримки та супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами. Реалізація такої підтримки передбачає необхідність 

використання інноваційних методик корекційної роботи в умовах 
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інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема із 

порушеннями зору.  

Особливу групу складають дослідження, що розглядають формування 

комунікативних навичок у таких дітей з точки зору міжособистісної взаємодії. 

Крім того, досліджувались особливості зорового сприймання, орієнтування у 

просторі, вербального спілкування, регулюючої функцій мовлення, 

мотиваційної сфери таких дітей на різних етапах дизонтогенезу. Сучасні 

дослідження акцентують увагу на особливостях організації корекційної 

роботи з дітьми з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання.  

Наразі відбувається переосмислення змісту корекційної роботи у 

відповідності до нових освітніх стандартів, які враховують потреби дітей з 

особливими освітніми потребами, у тому числі із порушеннями зору. Нові 

підходи в інклюзивній освіті полягають у зміщенні акценту в бік 

особистісного, соціально-емоційного розвитку, самосвідомості, саморегуляції 

поведінки в соціумі, формуванні комунікативних навичок тобто життєвих 

компетентностей дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей, 

особливостей психічного і фізичного стану. Характерною рисою корекційної 

роботи з дітьми з порушеннями зору є розробка і активне впровадження 

різноманітних за характером і змістом технологій інклюзивного навчання. Для 

досягнення належного корекційного ефекту важливим є баланс між 

індивідуальними можливостями дитини і результатом педагогічного впливу в 

умовах інклюзивного навчання. Адже ефективними можуть бути лише ті 

корекційні технології, які відповідають індивідуальним можливостями дитини 

з порушенням зору. 

Отже, виникає необхідність дослідити ефективність використання 

інноваційних методик корекційної роботи з дітьми з порушеннями зору в 

умовах інклюзивного навчання. Важливість означеної проблеми для 

удосконалення розвитку сучасної системи інклюзивної освіти зумовили вибір 

теми нашого дослідження «Методика корекційної роботи з дітьми з 

порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання». 
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Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність методичних рекомендацій щодо організації 

корекційної роботи з дітьми з порушеннями зору в умовах інклюзивного 

навчання. 

Об’єкт дослідження – освітній процес дітей з порушеннями зору в 

умовах інклюзивного навчання. 

Предмет дослідження – шляхи удосконалення корекційної роботи з 

дітьми з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання. 

Завдання дослідження: 

− з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в спеціальній та 

психолого-педагогічній літературі; 

− дослідити стан зорового сприймання у дітей з порушеннями зору; 

− експериментально довести ефективність методичних рекомендацій 

щодо організації корекційної роботи з дітьми з порушеннями зору в 

умовах інклюзивного навчання. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення 

психолого-педагогічної і наукової літератури; емпіричні: вивчення науково-

методичної літератури, цілеспрямовані спостереження, діагностичні завдання, 

педагогічний експеримент. 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, що 

запропоновані у ході експериментального дослідження методичні 

рекомендації можуть бути використані для удосконалення організації 

корекційної роботи з дітьми з порушеннями зору в умовах інклюзивного 

навчання. 

Експериментальна база. Дослідження процесу організації корекційної 

роботи з дітьми з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання 

здійснювалося на базі дошкільного навчального закладу ясла-садок 

комбінованого типу № 5 «Дениска», м. Умань. 
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Апробація дослідження. Основні результати дослідження висвітлено у 

Віснику освітньо-наукового Центру сімейно-центрованих практик 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Публікації. Ткаченко О.В. Корекційна робота з дітьми з порушеннями 

зору в умовах інклюзивного навчання. Вісник освітньо-наукового центру 

сімейно-центрованих практик / голов. ред. Черніченко Л. А. Умань. Візаві, 

2022. С. 102–104. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (70 

найменувань). Загальний обсяг наукової роботи – 75 сторінки. Основний зміст 

роботи викладено на 68 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене нами дослідження підтверджує думку науковців про те, що 

корекційна робота є основним стимулятором всебічного розвитку та успішної 

освітньої діяльності дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного 

навчання. Численні наукові розвідки доводять, що без корекційного впливу 

діти з порушеннями зору не оволодівають ні специфічним видом дитячої 

діяльності, ні соціальними формами поведінки, а сприймання, мислення та 

мовлення у дітей цієї категорії при спонтанному розвитку залишається на дуже 

низькому рівні. 

У ході констатувального експерименту було з’ясовано, що зорове 

сприймання – складна системна діяльність, що включає сенсорну обробку 

візуальної інформації, її оцінку, інтерпретацію та категоризацію. За 

порушення зору порушується первинна сенсорна обробка ознак об’єктів, що 

призводить до ускладнення зорового сприйняття в цілому. Формування 

навичок зорового сприймання відбувається впродовж дошкільного віку і 

завершується до 5-6 років. Віковий розвиток відповідних вмінь і навичок може 

бути орієнтиром для виявлення порушень зорового сприймання.  

Вивчення етапів розвитку зорового сприймання у дітей дошкільного 

віку з порушеннями зору є надзвичайно важливим завданням в умовах 

інклюзивного навчання, так як дозволяє прогнозувати труднощі 

комунікативної взаємодії між дітьми. Метою констатувального експерименту 

було дослідження стану зорового сприймання у дітей з порушеннями зору. 

Завдання експерименту передбачали визначення етапів обстеження стану 

зорового сприймання у дітей дошкільного віку з порушеннями зору. Завдання 

для обстеження стану зорового сприймання визначали: стан зорової уваги, 

візуального впізнавання предметів; плавність та послідовність рухів очей у 

різних напрямках, активну фіксацію погляду на предметі.  

Оцінювання зорового сприймання у дітей з порушеннями зору 

здійснювали в різних видах ігрової діяльності. Виявлені недоліки зорового 
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сприймання компенсували спеціальними іграми-вправами з розвитку 

залишкового зору.  

У ході констатувального експерименту було доведено, що 

найскладнішим для зорового сприймання дітей з порушеннями зору є 

визначення відстані до об’єкта, об’ємності, глибини простору, виділення 

співвідношень і переміщення різних деталей (предметів) у просторі, зміна їх 

розташування. Тому під час педагогічного обстеження важливо визначити і в 

подальшому сформувати в дітей навички порівняння об’єктів у просторі, 

вміння визначати власне місцезнаходження, моделювати різні просторові 

ситуації.  

Отже, оптимальне поєднання обсягу словесної та наочної інформації, 

багаторазово виконувані вправи за кожним з перелічених вище завдань дають 

можливість визначати та стимулюють і вдосконалюють зорове сприйняття 

дітей, сприяють розвитку дрібної та загальної моторики. При цьому 

вербалізація виконуваних дій сприяє закріпленню отриманих знань. 

Аналіз даних констатувального експерименту засвідчив, що 

дошкільники з порушеннями зору знаходяться на значно нижчому рівні 

сформованості у них комунікативних умінь, ніж однолітки з нормотиповим 

розвитком. Це обумовлено, насамперед, недорозвитком їх пізнавальної сфери 

внаслідок причин нейрофізіологічної та психолого-педагогічної природи. 

Таким чином, для дітей дошкільного віку з порушеннями зору 

надзвичайно важливим виявляється сам процес участі у різних видах ігрової 

діяльності. Саме тому виникає закономірна необхідність розробки спеціальної 

корекційної роботи засобами сюжетно-ігрових методик, що сприяє 

підвищенню рівня комунікативних умінь у дітей з порушеннями зору в умовах 

інклюзивного навчання. 

На етапі формувального експерименту нами були запропоновані 

методичні рекомендації щодо удосконалення організації корекційної роботи з 

дітьми з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання. Корекційна 

робота включала систему спеціальних дидактичних ігор і вправ, спрямованих 
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на корекцію зорового сприймання у дітей з порушеннями зору і забезпечувала 

формування комунікативних умінь у дітей цієї нозології в умовах 

інклюзивного навчання. 

Заняття проводилися в цікавій та доступній для дітей формі. Під час їх 

проведення використовувалися комунікативні, рольові, імітаційні та рухливі 

ігри, вправи, малюнкові завдання, релаксаційні ігри-вправи, розроблені 

науковцем В. Войтко. Корекційна робота з дітьми з порушеннями зору 

передбачала: гімнастику та релаксацію для очей; розвиток зорового 

сприймання, психічних процесів (уваги, пам’яті, мислення), перцептивної 

активності збережених аналізаторів (слухового, дотикового), комунікативних 

умінь; забезпечення емоційного комфорту; корекцію настрою дітей та 

підняття рівня самооцінки дитини. 

Як показали дані формувального експерименту, у дошкільників з 

порушеннями зору в умовах спеціально організованої корекційної роботи 

відбувається успішне формування комунікативних умінь, які забезпечують 

успішну освітню діяльність в умовах інклюзивного навчання.  

Запропонована нами корекційна робота з дошкільниками з 

порушеннями зору покращує розвиток зорового сприйняття та допомагає 

набути комунікативних умінь, а саме: почуватись комфортно поруч із дітьми 

з нормотиповим розвитком та дорослими, спілкуватися з ними, мати 

оптимістичний настрій, виявляти свою життєву позицію. 

Проведене експериментальне дослідження має виражену практичну 

спрямованість. Представлена в роботі система спеціальних ігор-вправ може 

мати широке застосування в практичній роботі з дітьми з порушеннями зору в 

умовах інклюзивного навчання.  

 


