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 Педагогічний супровід навчання студентів із вадами зору в умовах 

університету 

    Пріоритетним напрямком розвитку освіти в Україні є створення та 

розвиток умов для отримання якісної освіти у вищих навчальних закладах 

для людей із психофізичними особливостями розвитку. Стратегічною метою 

є надання інвалідам рівних можливостей і безбар’єрного доступу до навчання 

у вищих навчальних закладах.  

      Слід зазначити, що подальша гуманізація суспільних відношень 

вимагає реального забезпечення прав людей з особливими освітніми 

потребами стосовно отримання ними якісної вищої освіти. Це завдання може 

бути виконано за умови створення системи комплексного (педагогічного, 

психологічного, методичного, медичного та соціального) супроводу 

навчання молоді. 

Під супроводом ми розуміємо ситуацію взаємодії студента і викладача, 

спрямовану на подолання проблем психологічного, освітнього і соціального 

планів, що виникають в процесі адаптації студента до умов навчання у ВНЗ. 

При розробці системи супроводу навчання студентів із вадами зору 

враховувались особливості психофізичного розвитку, а також виявлені нами 

в експериментальному дослідженні труднощі і фактори, які заважають їм 

набувати фахових знань, брати участь у суспільному житті, всебічно 

розвиватися, тобто бути повноправними учасниками навчального процесу.  

З метою створення моделі спеціального супроводження (схема 1) нами 

були використані такі загальні принципи педагогічної діяльності:  

- зв’язку педагогічного процесу з життям та соціальною практикою; 

-  здійснення педагогічного процесу в колективі і через колектив;  



- самодіяльності об’єкту в педагогічному процесі; 

- врахування індивідуальних особливостей об’єкту в педагогічному 

процесі; 

- системного підходу до організації педагогічного процесу.  

Оскільки процес адаптації інвалідів по зору включає здійснення 

реабілітаційних заходів, ми зробили спробу сформулювати на їх основі 

принципи реабілітаційно-адаптаційного супроводу навчання цієї категорії 

студентів у вузі. 

Так, принцип зв’язку педагогічного процесу з життям та соціальною 

практикою безумовно вимагає забезпечення взаємозв’язку реабілітаційно-

адаптаційного процесу з освітнім. Реалізація цього принципу в створенні 

системи реабілітаційно-адаптаційного супроводу студентів – інвалідів по 

зору ставить необхідною умовою адекватність змісту і форм підтримки 

студентів-інвалідів по зору змісту і характеру їх навчально-освітньої 

діяльності, відповідність її потребам студента.  

Інакше кажучи, реабілітаційно-адаптаційна діяльність повинна 

виступати фактором досягнення мети професійно-освітнього процесу.  

У відповідності до загально - педагогічного принципу зв’язку 

педагогічного процесу з життям, соціальною практикою визначається 

перший принцип супроводу інвалідів по зору – відповідність змісту і форм 

реабілітаційно-адаптаційного супроводу цільовим установкам і умовам 

професійно-освітньої діяльності інвалідів.  

Реалізація взаємозв’язку реабілітаційно-адаптаційного супроводу 

неможлива, якщо відповідну позицію не займає кожен з організаторів цього 

супроводу, кожен на своєму рівні. 

Таким чином, ми виділили ще один реабілітаційно-адаптаційний 

принцип супроводу, що витікає із загально педагогічного принципу зв’язку 

педагогічного процесу з життям та соціальною практикою, - принцип 

актуалізації реабілітаційно-педагогічних засад керівництва професійно-

освітньою діяльністю інвалідів по зору на всіх його рівнях. 



Реалізація загальнопедагогічного принципу здійснення педагогічного 

процесу в колективі і через колектив зберігає своє значення і в 

тифлопедагогіці.  

Проте, стосовно можливостей використання студентського колективу 

для реалізації проблем ре6абілітаційно-адаптаційного супроводу інвалідів по 

зору  він має своєрідності, оскільки матеріали нашого дослідження 

особливостей їх міжособистісних стосунків показали, що спільність навчання 

інвалідів з студентами зі збереженим зором не означає їх дійсної інтеграції в 

середовищі цих студентів. 

Повна і різнобічна інтеграція спостерігається в тих випадках, коли 

незрячий студент активно взаємодіє з іншими студентами в усіх сферах 

навчальної, громадської діяльності та діяльності на дозвіллі. На жаль така 

інтеграція зустрічається дуже рідко. Переважно ми маємо справу з 

інтеграцією на рівні навчальної діяльності, при якій інтенсивні зв’язки між 

студентами-інвалідами та іншими встановлюються і реалізуються лише в 

рамках власне навчального процесу, а в інших видах студентського життя 

вони не завжди або зовсім не знаходять використання своїм можливостям. 

При наявності психологічної установки на ізоляцію студенти-інваліди 

вимагають зниження вимог до себе з боку оточуючих, чим протиставляють 

себе іншим студентам тобто деінтегруються. 

З урахуванням цього, сформульований ще один реабілітаційно – 

адаптаційний принцип супроводу - спирання на інтегрований (змішаний) 

колектив інвалідів і студентів, які не мають порушень зору. 

Загальнопедагогічний принцип самодіяльності об’єкту в педагогічному 

процесі стосовно створення системи реабілітаційно-адаптаційного супроводу 

інвалідів по зору при навчання у вузі також набуває певної трансформації в 

змістовному відношенні.  

Під самодіяльністю об’єкту ми розглядаємо активність студентів-

інвалідів, спрямовану на підвищення якості та ефективності їх професійно-

освітньої діяльності і з урахуванням усвідомленості потреби в актуалізації та 



максимальної реалізації власного освітнього потенціалу. Слід підкреслити, 

що для інвалідів по зору задоволення цієї потреби має фундаментальне 

морально-психологічне та духовне значення. 

В контексті поставлених нами завдань можна визначити такий 

специфічний принцип реабілітаційно-адаптаційного супроводу як принцип 

опори на цілеспрямовану активність інвалідів по зору в професійно-

освітній сфері. 

Принцип врахування індивідуальних особливостей об’єкту 

педагогічного впливу переосмислюється в плані нашого дослідження як 

принцип індивідуально-педагогічних характеристик реабілітаційного 

потенціалу студентів-інвалідів по зору. 

При розробці змісту супроводу за цим принципом слід враховувати 

ступінь впливу на професійно-освітній процес інвалідів по зору таких їх 

індивідуальних характеристик як глибина і час виникнення порушення зору, 

залежність навчальних можливостей студента від цих факторів, рівень їх 

соціально-побутової реабілітованості, перш за все можливості оволодіння 

ними маршрутом "дім – інститут – дім". 

Принцип системного підходу в організації педагогічного процесу 

стосовно організації реабілітаційно-адаптаційного супроводу орієнтований 

на створення системи соціальної реабілітації в цілому і відповідно 

трансформувався в принцип спрямованості на всебічну соціальну 

адаптацію. 

Необхідність здійснення супроводу студентів-інвалідів в процесі їх 

адаптації до умов вузу передбачає послідовне досягнення інвалідами по зору 

відповідних рівнів адаптації, що забезпечується реалізацією принципу 

безперервності реабілітаційно-адаптаційного супроводу в межах 

навчального процесу в вузі.  

І, нарешті, здійснення завдань корекції в адаптаційному процесі 

студентів-інвалідів неможливе без дотримання принципу взаємозв’язку з 

медичною, технічною та психологічною їх реабілітацією. 



Як видно з результатів формуючого експерименту, індивідуальний 

супровід студентів-інвалідів по зору може бути представленим як 

розгорнутий в часі процес взаємодії студента і викладача, який здійснюється 

в два етапи. 

Перший етап орієнтований на вибір мети та стратегії досягнення 

результату адаптації, пов’язаний з діагностикою рівнів сформованості 

адаптивних вмінь, зокрема дидактичних, побутових та комунікативних. На 

цьому етапі актуалізується потребова сфера студента, а саме його рівень 

вибагливості з урахуванням всіх психологічних характеристик студента-

інваліда по зору (його мотиваційно-потребової сфери, установок, рівня 

тривожності, самооцінки та соціометричного статусу). 

Другий етап спрямований на актуалізацію здібностей студента в 

досягненні мети адаптації. Супровід викладача на цьому етапі пов’язаний з 

попередженням психологічних проблем, з організацією педагогічних умов, 

що забезпечують досягнення мети. Завдання педагога полягає в тому, щоб 

рівень попередніх домагань на знання і стосунки не мав великої розбіжності з 

реальним рівнем. 

З метою здійснення супроводу навчального процесу студентів-інвалідів 

по зору при кафедрі тифлопедагогіки ІКПП було створено в 2001 році Центр 

підтримки та супроводу студентів інвалідів по зору. Діяльність центру 

базувалась на вищеназваних принципах та в таких напрямках: 

- психологічний; 

- педагогічний; 

- соціальний; 

- технічний; 

- просвітительська підтримка, які надалі були покладені в основу 

створення моделі супроводу студентів-інвалідів по зору. 

 Шляхи оптимізації процесу соціально-психологічної адаптації 

студентів-інвалідів по зору до умов навчання у ВНЗ представлені у Моделі 

супроводу (схема 1). 



Психологічний супровід – це комплекс заходів, спрямованих на 

діагностику та корекцію психологічних факторів адаптації студента в умовах 

ВНЗ. 

Психологічний супровід включає: 

- проведення психодіагностичних обстежень комунікативних 

умінь, соціометричного статусу, установок на спілкування зі зрячими, рівнів 

тривожності та самооцінки, мотивації навчання у ВНЗ; 

- консультативну підтримку студентів з вадами зору; 

- проведення тренінгових занять з формування комунікативних 

вмінь та розвитку міжособистісних стосунків зі студентами інвалідами по 

зору, а також з групами студентів в яких навчаються інваліди по зору. 

Конкретні методи психологічного супроводу висвітлені нами в розділі 2. 

 Схема 1 

Модель системи супроводу 

студентів-інвалідів по зору в умовах ВНЗ 

 

Діагностика рівня та змістовних 

труднощів соціально-психологічної 

адаптації 

 

 

 

 

Психологічний Педагогічний Соціальний Технічний Просвітительська 

підтримка 

викладацького 

складу 

 

формування та 

розвиток 

комунікативних 

умінь та 

міжособистіс-

них стосунків 

формування 

адаптивних 

дидактичних 

та побутових 

умінь 

залучення 

волонтерів 

навчання 

роботі на 

ПК 

ознайомлення з 

правилами 

співпраці з 

інвалідами по 

зору 

 

консультативна 

підтримка 

адаптація 

методів 

навчання у 

ВНЗ 

сприяння у 

підвищенні 

матеріально

го рівня 

забезпече-

ння 

електрон-

ними 

ознайомлення з 

особливостями 

навчальної 

діяльності 

Види супроводу 



версіями 

навчальної 

літератури 

 

тренінгові 

заняття 

 

 залучення 

до 

громадської  

та 

культурно-

масової 

роботи 

 

 

Педагогічний супровід включає: 

- формування дидактичних та побутових адаптивних  вмінь; 

- здійснення індивідуального та диференційованого підходу до 

студентів з порушеннями  зору; 

- розробка спеціальної навчально-методичної літератури та 

забезпечення студентів адаптованим навчальним матеріалом (картки для 

індивідуальної роботи, виготовлені за Брайлем або збільшеним шрифтом, 

рельєфні ілюстрації тощо). 

- застосування спеціальних технологій та методів навчання; 

Педагогічний супровід передбачає створення умов для професійного та 

особистісного розвитку кожного студента-інваліда по зору і тому потребує 

вдосконалення технологій і методів навчання. Цей вид супроводу 

здійснюється впродовж всього періоду навчання студентів у ВНЗ. 

Педагогічний супровід навчання здійснюють викладачі і куратори груп 

інтегрованого типу, які відповідають за фахову підготовку та виховання 

студентів.  

В основі педагогічного супроводу лежить не тільки висока професійна 

майстерність викладачів, але й глибоке розуміння ними проблем студентів-

інвалідів по зору, їх індивідуальних потреб, особливостей їх навчальної 

діяльності.  



Темп навчання у ВНЗ, нові форми роботи, обсяг навчального 

матеріалу, кількість і складність завдань та вимоги викладачів значно вищі, 

ніж у спеціальній школі.  Це й обумовлює потребу студентів-інвалідів по 

зору у додатковій увазі та допомозі педагогів і потребує відповідного 

педагогічного супроводу.  

Викладач має володіти педагогічними технологіями та методами їх 

використання в роботі з інтегрованими групами студентів. 

 Реалізація завдань реабілітаційно-адаптаційного супроводу студентів з 

порушеннями зору вимагає використання спеціальних методів та освітніх 

технологій. Під освітніми технологіями мається на увазі науково 

обґрунтована організація навчання, яка орієнтує студента на здійснення 

певних дій, які призводять до досягнення мети адаптації. 

 До числа таких технологій можна віднести: 

- надання студенту значного ступеня свободи в освітньому процесі; 

- в разі необхідності вільний вибір аудиторних або поза аудиторних умов 

навчання; 

- індивідуальні форми вивчення освітнього матеріалу, доступні даному 

студенту для повного його осмислення; 

- забезпечення можливості активного спілкування з іншими студентами; 

 З числа популярних сучасних технологій вузівської освіти найбільш 

доцільними в навчанні студентів-інвалідів по зору ми вважаємо модульно-

рейтингову та кооперативну. 

Перехід вищих навчальних закладів до використання модульно-

рейтингової технології навчання передбачає такий спосіб організації 

навчального процесу, який забезпечує високу ступінь свободи студента в 

засвоєнні освітньої програми. якому визначена тема, поданий перелік 

основних понять, теорій, положень, фактів і т. ін., 

 Загальна модульна програма включає два види: змістовні та дійові. 

Змістовний модуль представляється докладним описом, в якими повинен 

оволодіти студент. Дійовий модуль включає методичні рекомендації щодо 



вивчення конкретного матеріалу, алгоритми вивчення теми, роботи з 

текстом, з опорним конспектом, з поняттями та ін.  

 Організація навчальної діяльності студентів з порушеннями зору на 

основі модульно-рейтингової технології здійснюється як послідовність дій: 

ознайомлення із загальним модулем, ознайомлення з конкретними модулями 

змістовного та дійового планів, пошук відповідних інформаційних джерел, 

вивчення джерел, здійснення самоконтролю, співбесіда з викладачем, 

фіксація результатів контролю в навчально-реєстраційних документах.  

Діяльність викладача в такому випадку представлена, головним чином, 

консультуванням в діалоговій формі.  

 Ця технологія особливо доцільна, коли студент-інвалід по зору дуже 

важко оволодіває такими дидактичними вміннями, як конспектування лекцій, 

крім того сприяє організації та удосконаленню його самостійної роботи. 

Таким чином, не виключається необхідність спеціального навчання цілому 

ряду прийомів вузівської роботи студента, що можливе в умовах 

реабілітаційно-адаптаційного супроводу. 

Кооперативна технологія навчання дозволяє враховуючи специфіку 

пізнавальних інтересів студента і його здібностей до спільної діяльності з 

іншими та розвивати в процесі навчання ці сторони особистості інвалідів по 

зору. Методика роботи за цією технологією характеризується послідовною 

зміною трьох ситуацій: ситуації самостійної підготовки студентів до 

засвоєння теми і вирішення проблеми, ситуації групової (кооперативної) 

діяльності, зверненої до обговорення проблеми, і ситуації підведення 

підсумків і оцінки рівня засвоєння проблеми. 

Діяльність викладача по супроводу студента – інваліда по зору, 

головним чином спрямована на розробку методичних матеріалів, 

пристосованих для полегшення роботи цього студента. Зокрема, 

рекомендацій, інструкцій, інформаційних листів з переліком питань до заліку 

або до екзамену та ін., на консультування студента в процесі індивідуальної 

підготовки до кооперативного обговорення проблеми, на надання допомоги у 



випадку ускладнень. Кооперативна технологія значно знижує час 

обов’язкового перебування студента в навчальній аудиторії і забезпечує 

можливість вільного планування навчальної діяльності між ситуаціями 

кооперації, участь в яких обов’язкова для всіх. 

Одним з пунктів діяльності Центру супроводу було ознайомлення всіх 

викладачів ВНЗ з окремими важливими порадами щодо їх взаємодії з 

інвалідами по зору. Нами була розроблена пам’ятка для викладачів, які 

працюють зі студентами-інвалідами по зору. Їх основні положення викладені 

в додатку Н. 

 Педагогічний супровід передбачає застосування індивідуального підходу 

до студентів-інвалідів по зору. Індивідуальний підхід включає такі напрямки 

роботи викладача: 

- ознайомлення студентів з особливостями навчання у вищому 

навчальному закладі (сприйняття та конспектування лекційної інформації, 

підготовка до практичних, лабораторних та семінарських занять, 

організація самостійної роботи, форми контролю знань, складання заліків 

та іспитів тощо); 

- розробку (з урахуванням особливостей сприйняття навчального 

матеріалу студентами-інвалідами по зору) спеціального навчально-

методичного забезпечення, зокрема, опорних конспектів лекцій з 

виділенням основних інформаційно значущих фрагментів тексту, 

методичних рекомендацій; 

- використання спеціальних технологій та технічних засобів для 

репрезентації навчального матеріалу в адаптованому до потреб студентів 

вигляді: вербальному, візуальному, звуковому, рельєфному, електронному 

тощо; 

- розробку і впровадження адаптованих форм контролю знань; 

- розробку індивідуальних програм та організацію індивідуального 

графіку навчання; 



- організацію самостійної роботи студентів, її технічне і методичне 

забезпечення (користування бібліотекою та медіатекою, засвоєння методів 

самостійного аналізу, структуризації, обробки та фіксації інформації); 

- надання консультаційної допомоги для компенсації "прогалин" знань 

студентів з інвалідністю, проведення з ними індивідуальних та групових 

додаткових занять; 

- забезпечення наскрізності навчально-наукової роботи студентів: від 

рефератів, курсових робіт до дипломної роботи; 

- розвиток пізнавальної та пошукової активності, інтелектуальної 

незалежності студентів з інвалідністю. 

На основі аналізу труднощів, з якими стикаються викладачі інтегрованих 

груп можна виділили проблеми, пов’язані з особливостями навчальної 

діяльності студентів – інвалідів по зору. Це, зокрема: 

- формалізм набутих в школі знань та низький рівень сформованих 

вмінь; 

- уповільненість темпу сприйняття навчального матеріалу; 

- порушення концентрації уваги; 

- швидка втомлюваність, знижена працездатність; 

- несвоєчасне звернення по допомогу через низький рівень комунікативних 

вмінь, замкненість у собі, недовіру до оточуючих. 

Соціальний супровід: 

Основною функцією цього супроводу є подолання соціальної ізоляції 

студентів з вадами зору, сприяння збереженню і підвищенню їх соціального 

благополуччя, залучення до всіх сфер соціального життя. 

Метою соціального супроводу є: 

- виявлення соціальних проблем студентів з вадами зору; 

- залучення волонтерів для допомоги у навчанні цих студентів; 

- сприяння у наданні стипендій, матеріальної допомоги студентам, 

що мають інвалідність по зору; 



- залучення студентів з вадами зору до активного життя 

університету та організація культурно-масових заходів. 

Технічний супровід  

Основне завдання технічного супроводу навчання полягає в тому, щоб 

студенти з вадами зору могли отримати таку ж інформацію про предмети, 

процеси і явища дійсності, як і звичайні студенти, щоб вони за їх допомогою 

могли розвивати та удосконалювати свої розумові та фізичні здібності. 

- робота на ПК обладнаним синтезатором мови; 

забезпечення студентів з порушеннями зору електронними версіями 

навчальної та додаткової літератури.  Технічний супровід здійснюється  в 

двох напрямках – забезпечення тифлотехнічними засобами навчання та 

навчання роботі з ними та забезпечення студентів-інвалідів по зору 

електронними версіями підручників, лекцій, методичних рекомендацій 

тощо. 

 Що стосується першого напрямку то він вирішується  у співпраці з 

такими організаціями як „Вікно в світ”, Навчально-інформаційним 

комп’ютерним центром УТОС та Бібліотекою для сліпих імені 

Островського. Наведемо приклад надання технічної допомоги студентам у 

Навчально-реабілітаційному комп’ютерному центрі УТОС. Мета створення 

цього Центру  - підвищення рівня інформаційного забезпечення інвалідів по 

зору шляхом використання комп’ютерної техніки та інформаційних 

технологій. 

 Так, в цьому центрі обладнано вісім комп’ютерних робочих місць. До 

їх складу входять програми синтезу мови та озвучені прикладні програми. 

Встановлені на них також програми збільшення зображення на моніторі 

комп’ютера, причому два робочі місця спеціально для слабозорих обладнані 

монітором з великим екраном.  

 Два робочі місця обладнані тактильним дисплеєм, які рельєфно-

крапковим шрифтом виводять інформацію, що є на моніторі. Ці пристрої 



відіграють особливо велику роль у створенні умов ефективного доступу 

сліпих до комп’ютерної інформації.  

 Два робочі місця обладнані модемами, що дає змогу інвалідам по зору 

працювати в Інтернеті. Два робочих місця обладнані сканерами, що дозволяє 

інвалідам по зору перетворювати плоско друковану інформацію в 

електронну форму. 

 До складу трьох робочих місць входять принтери плоского друку, що 

забезпечують роздрукування рефератів, контрольних робіт, курсових тощо 

для навчальних потреб. Всі робочі місця Центру об’єднані в локальну 

комп’ютерну мережу, що полегшує обмін інформацією між усіма, хто ними 

користується.  

 Для оволодіння всіма тонкощами роботи з сучасними програмними 

засобами працівники Центру розробляють інструкції та навчально-методичні 

матеріали. Завдяки принтеру брайлівського друку „Еверест” ці матеріали 

доступні для відвідувачів Центру не тільки в електронній, а й в рельєфно-

крапковій формі. 

 Поєднання технічних та методичних засобів створює сприятливі умови 

для навчання інвалідів по зору. Навчання в Центрі організовано не за 

лекційно-груповим методом, а на основі індивідуальних практичних занять. 

Спочатку новачок отримає загальну інформацію про те навчальне 

комп’ютерне місце, на якому він буде оволодівати знаннями. Далі фахівці 

визначають потреби користувача, і в залежності від них приймається 

рішення про вивчення тих чи інших прикладних програм. Користувачу 

дається конкретна інформація про ці програми, а також на прикладах 

показується. Як самостійно можна отримати додаткову інформацію. Після 

цього йому пропонується самостійно спробувати виконати певні практичні 

завдання. Процес виконання контролюється і корегується, даються більш 

складні завдання. Поступово роль інструктора все більше зводиться до 

окремих порад, а робота користувача стає більш самостійною. 



Просвітительська підтримка педагогічного колективу вузу направлена на 

ознайомлення з: 

- особливостями діяльності студентів – інвалідів по зору; 

- правилами співпраці з інвалідами по зору; 

- особливостями організації навчальної діяльності осіб з порушенням 

зору; 

- особливостями використання модульно-рейтингової та кооперативної 

технологій в роботі з студентами – інвалідами по зору; використанням 

спеціального обладнання і тифлотехнічних засобів в навчальній і побутовій 

діяльності студентів. 

 


