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В процесі сприймання предметів і явищ навколишнього світу за допомогою зору 

людина отримує інформацію про форму, величину, колір предметів, їх просторове 

розміщення і ступінь віддаленості. Зір є визначним у формуванні уявлень дитини про 

предмети та явища, їх ознаки, просторове взаємовідношення. Зорове сприймання – це 

складна системна діяльність, що включає сенсорну обробку візуальної інформації, її 

інтерпретацію й категоризацію (Б.Г. Ананьєв, Л.А. Венгер, Л.С. Виготський та ін.). Ведучим в 

когнітивному розвитку дитини є формування зорового сприймання, що забезпечує контакти 

дитини із зовнішнім середовищем, її орієнтуванні в просторі, основи виховання і навчання 

(М.М. Безруких,  Л.В. Морозова та ін.). Зорове сприймання є одним з чутливих і 

інтегральних показників оцінки розвитку дитини (М.М. Безруких), а його несформованість в 

цілому і окремих його компонентів створює специфічні проблеми розвитку і навчання. У 

дітей із зоровими порушеннями розрізняють наступні порушення функцій в самій зоровій 

системі: порушення цілісності сприймання;  окорухаючої функції; периферійного зору; 

бінокулярного зору; фіксації погляду; прослідковуючої функції; функції розрізнення 

кольорів; окоміру;  здатності встановлювати просторові зв’язки між предметами та 

порушення макро- і мікроорієнтування у просторі. 

Відповідно, основними особливостями зорового сприймання дітей з порушеннями зору є: 

сповільненість сприймання, менший обсяг матеріалу який сприймає дитина, слабке розрізнення 

виразів облич людей, зображених на картинці, значні труднощі при розумінні сюжетних картин і 

пейзажів, слабке розрізнення кольорів та їх відтінків, одночасність і цілісність образу 

сприймання недостатня.  Порушення у діяльності зорового аналізатора викликають у дитини 

труднощі у пізнавальній діяльності, обмежують її можливість. Дитина отримує меншу 

інформацію про довкілля (як в кількісному, так і в якісному відношенні), ніж діти з 

нормальним зором. Зрозуміло, що діти з порушеннями зором потребують особливих умов 

для повноцінного всебічного розвитку (О.Г. Литвак, І.С. Моргуліс, Л.І. Плаксіна, 

Є.П. Синьова, Т.П. Свиридюк та ін.).  

Порушення функцій зору, викликані різноманітними причинами, в спеціальній 

літературі називаються порушеннями зору. В свою чергу порушення зору діляться умовно на 

глибокі і неглибокі. До глибоких порушень зору ми відносимо ті, які пов’язані зі значним 



зниженням таких важливих функцій, як гострота зору чи поле зору, що має яскраво 

виражену органічну детермінацію. В залежності від глибини і ступеню порушення даних 

зорових функцій може виникнути сліпота чи слабозорість [5, c.28]. Зорові порушення, які 

відносяться до так званих неглибоких, вважаються порушення окорухових функцій 

(косоокість, ністагм); порушення кольоророзрізнення (дальтонізм, дихромазія); порушення 

характеру зору (порушення бінокулярного зору), порушення гостроти зору, пов’язані з 

розладами оптичних механізмів зору (міопія, гіперметропія, астигматизм). У дітей із 

зоровими порушеннями розрізняють наступні порушення функцій в самій зоровій системі: 

порушення цілісності сприймання; порушення окорухової функції; порушення 

периферійного зору; порушення бінокулярного зору; порушення фіксації погляду; 

порушення прослідковуючої функції; порушення функції розрізнення кольорів; порушення 

здатності встановлювати просторові зв’язки між предметами; порушення макро- і 

мікроорієнтування у просторі. Діти з порушеннями зору потребують спеціальної системи 

навчання та виховання, а інклюзивна освіта є важливим кроком на шляху до створення 

відповідних умов навчання та виховання  таких дітей відповідно до їх специфічних 

можливостей і потреб [4, с.38]. 

Формування та розвиток правильних і конкретних зорових уявлень у дітей з 

порушеннями зору є одним з основних завдань їх навчання і виховання. Це обумовлено тим, 

що зниження зорового сприймання веде до обмеження чуттєвого сприймання предметів і 

явищ природи, і тим самим ускладнює формування уявлень, як одного з найважливіших 

психічних процесів. Тому пошук ефективних шляхів розвитку зорового сприймання у даної 

категорії дітей  посідає провідне місце в корекційному навчанні. Для того щоб намітити 

шляхи подальшої корекційної роботи із розвитку зорового сприймання необхідно здійснити 

діагностичну роботу. Так, метою констатувального етапу дослідження було виявлення рівня 

розвитку зорового сприймання у дітей з вадами зору старшого дошкільного віку. На початку 

дослідницької роботи був зроблений збір анамнестичних даних дітей експериментальної 

групи. Таким чином,  для проведення експерименту були відібрані діти із загальним 

діагнозом – амбліопія та косоокість. За теоретичну основу констатувального експерименту 

було обрано діагностичні методики, розроблені М.М. Безруких та Л.В. Морозовою [1, с.32].   

Було проведено 6 експериментальних завдань, спрямованих на характеристику 

зорового сприймання дітей з амбліоапією та косоокістю. Методика «Сприймання форми, 

величини, кольору», «Сприймання форми, величини», «Цілісне сприймання знайомих 

об'єктів»,«Чого не вистачає на цих малюнках?», «Чим залатати килимок?». Результати 

проведеного дослідження спрямованого на вивчення рівня розвитку зорового сприймання у 

старших дошкільників з косоокістю та амбліопією показали, що діти дошкільного віку з 

косоокістю та амбліопією мають низький (58 %)  і середній (33 %)  рівень розвитку зорового 



сприймання, тоді як діти із нормальним зором – середній (45%) і високий  (29%). У дітей з 

косоокістю та амбліопією за рахунок обмежених зорових можливостей утруднене 

орієнтування в просторі. 

У тифлопедагогіці накопичено значну кількість даних (Л.А. Григорян, Л.І.  Плаксіна, 

Л.І. Солнцева, Т.П. Свиридюк, С.В. Федоренко), які свідчать про ефективну діяльність  

спеціальних дошкільних закладів, в яких поєднується тривала комплексна інтенсивна 

лікувально-відновлювальна робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах 

звичайного режиму життя дитини-дошкільника. Альтернативою спеціальних дошкільних 

закладів є інклюзивні навчальні заклади, де дитину оточують вихователі, асистент 

вихователя та інші члени мультидисциплінарної команди, які здійснюють постійний 

контроль за виконанням призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до лікування. Адже 

лише тоді, коли дитина займається з бажанням і зацікавленістю можна сподіватись на 

позитивний результат.  

             Ефективність роботи з розвитку зорового сприймання у дітей з порушеннями зору 

визначається знанням психологічних основ управління процесом зорового сприймання. 

Врахування психологічних основ зорового сприймання дає можливість виділити декілька 

направлень корекційної роботи. До першого напрямку можна віднести вплив на 

функціональні механізми зорового сприймання. Цей вплив може здійснюватися двома 

шляхами: використання педагогічних заходів (сенсорних вправ, різних видів продуктивної 

діяльності, дидактичних ігор тощо), які здійснюють безпосередній вплив на підвищення 

зорових функціональних можливостей. Другим напрямком спеціальної роботи з розвитку 

зорового сприймання є цілеспрямоване формування чи розвиток наявних операційних 

механізмів зорового сприймання дітей з порушеннями зору. Шляхами реалізації цього 

напрямку є: розвиток предметно-практичної діяльності дітей; розвиток і корекція уявлень 

про сенсорні еталони; розвиток і корекція предметних уявлень;  формування навичок 

використання зорових умінь для встановлення логічних причинно-наслідкових зв’язків.  

Третім напрямком спеціальної педагогічної діяльності з розвитку зорового 

сприймання є створення умов мотивованої, значимої для дитини зорової діяльності, 

створення ситуації успіху. Як у спеціальному так і в інклюзивному закладі традиційно 

здійснюються три основні напрямки роботи: організаційно-педагогічний, лікувально-

відновлювальний та корекційно-виховний, які забезпечують не тільки можливість засвоєння 

дітьми загальноосвітньої програми, але й розвиток та охорону функцій зорового аналізатору, 

корекцію і компенсацію вторинних відхилень у розвитку. У роботі по цим напрямкам на 

кожного спеціаліста мульди дисциплінарної команди  (офтальмолога, вихователя, асистента, 

практичного психолога та ін.) дошкільного закладу покладені свої, але взаємозалежні і 

взаємообумовлені задачі.    



 Організаційно-педагогічний напрямок спрямований на те, щоб  створити умови для 

нормального розвитку дошкільників з вадами зору - це не тільки надати їм можливість брати 

участь в тому чи іншому виді діяльності, а насамперед забезпечити їм можливість для 

оволодіння способами тієї чи іншої діяльності. Медичний персонал для створення 

сприятливих умов по розвитку дітей з порушеним зором покликаний здійснити комплекс 

лікувально-профілактичних, гігієнічних заходів, які полегшують роботу зорової системи. 

Педагогічний колектив, використовуючи дидактичні прийоми та засоби, сприяє розвитку 

дошкільника з порушеним зором й водночас попереджує і виправляє (корегує) вторинні 

відхилення. Лікувально-відновлювальний напрямок роботи в інклюзивних  закладах  полягає 

в розвитку збережених зорових функцій у дітей з вадами зору, відновленні їх до норми 

медичними і педагогічними засобами. Знання зорових можливостей дитини дозволяє 

педагогу,   в   свою   чергу,    цілеспрямовано    впливати   на  розвиток зору, створювати 

умови для закріплення результатів відновлювального лікування [3, с. 84]. 

Однією із спеціальних задач корекційно-виховної роботи з дітьми, що мають 

порушення зору  є розвиток способів зорового сприймання, зорової орієнтації при активному 

вправлянні і активізації зорових функцій. Для розвитку зорового сприймання і активізації 

зорових функцій необхідно використовувати всі види дитячої діяльності: гру, працю, 

заняття, побутову діяльність. Це забезпечить дітям формування практичних навичок і вмінь 

користуватися неповноцінним зором в процесі життєдіяльності.  

Працюючи з дітьми з порушеннями зору, слід частіше використовувати вказівки для 

простеження об'єктів в повному обсязі (обводити його контур, частини), на заняттях 

використовувати додатковий матеріал: контур, силует, малюнок, дрібні картинки, іграшки, 

індивідуальні картки для слабозорих дітей. Під час знайомства з об'єктом рекомендується 

знижувати темп ведення заняття, оскільки дітям з порушеннями зору потрібно більше часу, 

ніж зрячим, для зорового сприймання, обдумування завдання, повторного розгляду. Наочний 

матеріал має бути достатньо великим за розміром, його має бути добре видно за контуром, 

силуетом, кольором, має відповідати природним розмірам (будинок має бути більшим за 

людину; мишка меншою, ніж кіт; вишня менша, ніж помідор тощо). Розміщувати об'єкти 

необхідно так, щоб вони не зливались в одну лінію, пляму, а їх добре було видно. 

Ігри для розвитку зору та зорового сприймання необхідно використовувати тільки 

після детального вивчення стану зору кожної дитини і рекомендацій лікаря офтальмолога, а 

також з урахування вікових особливостей дітей. Важливо пам’ятати, що дидактичні ігри і 

завдання для розвитку зору підбираються індивідуально для кожної дитини залежно від 

стану зору і періоду відновлювальної роботи [2, с.15]. Робота з дітьми з проблемами зору має 

свої особливості, часто вимагає особливого підходу, терпіння, тому керуємося словами відомої 

людини минулого століття Елен Келлер: «Не думайте про сьогоднішню невдачу, але думайте 



про завтрашній успіх». Розширювати уявлення дітей про предмети і явища навколишньої 

дійсності, розвивати швидкість і повноту зорового обстеження, формувати зорово-рухові 

вміння обстежувати планомірно та цілеспрямовано предмети, картинки, виділяти головні 

ознаки, учити користуватися оптичними засобами (лупами, лінзами, біноклями) при 

розгляданні предметів тощо. Робота з корекції зорового сприймання у дітей з вадами зору йде за 

такими напрямами: розвиток зорової уваги, наслідування, формування цілісного образу 

предметів; сприймання форми; сприймання величини; сприймання кольору; сприймання 

просторових відношень і орієнтування в просторі групового приміщення; формування уявлень 

про сприйняте.  

Практика показала, що тільки спеціальна корекційно-виховна робота у тісному 

зв’язку з лікувально-відновлювальною, систематична спільна робота всіх учасників 

мультидисциплінарної команди, дає можливість розвивати, вправляти, корегувати зорові 

функції та способи зорового сприйняття, запобігати неповноцінним уявленням дітей. Вся 

корекційна робота з дітьми з порушенням зору передбачає, насамперед, формування 

цілісного та повного зорового сприймання, розвиток пізнавальних інтересів та розумових 

здібностей дитини у всіх видах діяльності. 
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