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ВСТУП 

В сучасних умовах реформування системи освіти в Україні 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 адаптації 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.  

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-розвивальні технології (Т. Гребенюк, 



 
 

 
 

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

Синьова та ін.). Проте, у цих дослідженнях недостатньо висвітлено проблему 

педагогічної підтримки дітей з глибокими порушеннями зору в умовах НРЦ. 

Мета дослідження –теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічний супровід дітей з глибокими порушеннями зору в 

умовах навчально-реабілітаційного центру. 

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 

1. Обґрунтувати та розкрити сутність поняття супроводу, 

проаналізувати соціальний, педагогічний та дефектологічний підходи щодо 

його визначення;  

2. Визначити основні компоненти педагогічного супроводу дитини в 

умовах навчально-реабілітаційних закладів; 

3. Обґрунтувати та експериментально перевірити шляхи організації 

педагогічного супроводу дітей з глибокими порушеннями зору в умовах 

навчально-реабілітаційного центру. 

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

умовах навчально-реабілітаційного центру. 

Предмет дослідження – педагогічний супровід дітей з глибокими 

порушеннями зору в умовах НРЦ. 

Методи дослідження. Для досягнення мети під час розв’язання 

поставлених завдань було задіяно сукупність теоретичних методів, 

емпіричних методів, а також методів математичної статистики. Теоретичні 

методи: систематизація та аналіз науково-теоретичної літератури з 

досліджуваної проблеми, термінологічно-змістовий аналіз комунікативної 

діяльності, конкретизація сутності та специфіки досліджуваного феномена, 

його системно-структурний аналіз і абстрагування структурних компонентів. 

Емпіричні методи: діагностувальні (письмові й усні опитування, анкетування, 

діагностично - творчі завдання, бесіди); оцінювальні (експертне оцінювання, 

само оцінювання, само звітування); обсерваційні (опосередковане педагогічне 

спостереження). Методи математичної статистики: математичне обрахування 



 
 

 
 

(в абсолютних і відсоткових значеннях) рівнів сформованості структурних 

компонентів етнопедагогічної культури майбутніх фахівців з логопедії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні в 

освітній процес навчально-реабілітаційного центру педагогічного супроводу 

дітей з глибокими порушеннями зору . 

Апробація результатів роботи. Михайленко І.С. Організація 

педагогічного супроводу в навчально-реабілітаційному закладі: Вісник 

Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик. Умань: Візаві, 

2022 р. С. 57– 60. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота має таку структуру: вступ, 

два розділи, висновки, список використаних джерел. Повний обсяг роботи 91 

сторінка. У списку використаних джерел 63 найменування. 

ВИСНОВКИ 

Відповідно до першого завдання було обґрунтовано та розкрито сутність 

поняття супроводу, проаналізовано соціальний, педагогічний та 

дефектологічний підходи щодо його визначення. Аналіз та узагальнення 

наукових джерел зі спеціальної, соціальної та  загальної педагогіки і 

психології щодо проблеми дисертаційного дослідження дає підстави 

визначити, що, здебільшого, науковці різних галузей розглядають соціально-

педагогічний супровід як динамічний процес, реалізація якого відбувається 

всіма суб’єктами освітньо-виховного процесу. Основна мета супроводу – 

ефективна взаємодія дитини з соціумом. 

Узагальнення педагогічних досліджень дало змогу визначити супровід 

дітей з глибокими порушеннями зору в умовах НРЦ як особливу форму 

здійснення пролонгованої соціально-педагогічної підтримки при комплексній 

взаємодії всіх суб’єктів освітньо-реабілітаційного процесу на всіх вікових 

етапах розвитку дитини, її психологічної та медичної реабілітації. Соціально-

педагогічний супровід передбачає не тільки багатопланову корекційну роботу, 

але й комплексну підтримку особистості, пошук компенсаторних механізмів 

та ресурсів розвитку кожної дитини, опір на її власні можливості та здібності 



 
 

 
 

з урахуванням структури первинного порушення та особливостей 

психофізичного розвитку, створення на основі індивідуального підходу 

педагогічних умов для інтегративного розвитку, самовизначення та утворення 

зв’язку з соціальним оточенням. 

Відповідно до другого завдання, було визначено основні компоненти 

педагогічного супроводу дитини в умовах навчально-реабілітаційних 

закладів: 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. 

З’ясовано, що успішність навчання дитини з глибокими порушеннями 

зору цілком залежить від можливості фахівців вже на етапі початкової школи 

та в подальшому навчанні забезпечити їй якісну допомогу та підтримку в 

подоланні труднощів, пов’язаних з первинним порушенням, та активізацією 

компенсаторних механізмів на кожному віковому етапі в провідній діяльності. 

Відповідно до третього завдання було обґрунтовано та 

експериментально перевірено організацію педагогічного супроводу дітей з 

глибокими порушеннями зору в умовах навчально-реабілітаційного центру. 

Встановлено, що педагогічний супровід командою фахівців має ґрунтуватися 

на основних методологічних принципах, котрі дозволяють створювати та 

впроваджувати ефективні інноваційні технології навчання дітей з особливими 

освітніми потребами, спрямовані на розвиток всіх сфер соціалізації дитини 

(провідна діяльність; міжособистісні стосунки та спілкування; 

самосвідомість). 

Визначено основні умови ефективності педагогічного супроводу в 

різних сферах соціалізації дитини: у сфері провідної діяльності – знання та 

уявлення про навколишній світ, сформованість навичок навчально-практичної 

діяльності, розвиток інтересів, навчальної мотивації, схильностей і здібностей; 

у сфері міжособистісних стосунків і спілкування – сформованість 

комунікативної і спільної діяльності, міжособистісних стосунків; вміння 



 
 

 
 

вирішувати конфліктні ситуації, володіння соціально схваленою поведінкою; 

у сфері самосвідомості – сформованість життєвого цілепокладання, 

особистісного та професійного самовизначення, розвинення соціальної 

мотивації, самосвідомості та рефлексії. 

За результатами підтверджено ефективність педагогічного супроводу в 

умовах навчально-реабілітаційного центру: в два рази збільшився показник 

успішності в навчальній діяльності дітей, збільшився рівень розвитку 

інтегративних навичок; збільшилися середні показники соціальної активності  

та моральності, в 2,5 рази підвищився рівень сформованості мотиваційної 

сфери дітей з глибокими порушеннями зору.  

Отже, організація педагогічного супроводу дітей з глибокими 

порушеннями зору в умовах навчально-реабілітаційного центру вирішує 

більшість проблем, пов’язаних з їх особистісним, життєвим і професійним 

самовизначенням. 


