
Рекомендації учителю, у якого в класі перебуває дитина з вадами 
зору 

 
Рання діагностика порушень зору в дітей дає змогу вчасно надати їм необхідну допомогу. Сучасні 

технології (комп'ютери, спеціальні оптичні та відеопристрої) дають можливість багатьом дітям із 

поганим зором навчатись у звичайних класах. Зрозуміло, що для цього треба мати відповідні 

навчальні матеріали та посібники – книжки, надруковані збільшеними літерами і шрифтом Брайля, 

тексти на стрічках тощо. 

У процесі роботи з такими дітьми слід концентрувати увагу на розвитку вміння слухати і 

спілкуватися, на орієнтації і пересуванні, а також на розвитку навичок, необхідних у повсякденному 

житті. Учні з поганим зором і практично сліпі можуть потребувати допомоги вчителя під час 

користування спеціальними пристроями, що дають їм можливість ефективніше використовувати 

залишковий зір. 

Діти зі складними вадами потребують широкого, багатопрофільного підходу. У роботі з ними 

наголос слід робити на розвитку самообслуговування і побутових навичок. 

Деякі діти з вадами зору можуть використовувати периферійне бачення. У таких випадках, навіть 

якщо голова учня повернута вбік, це не означає, що він на вас не дивиться. 

Детально ознайомлюйте дітей із розташуванням предметів і матеріалів у класі. За будь-яких змін 

у їх розміщенні робіть це знову. Для позначення різних зон та центрів діяльності в класі можна 

використовувати різні види покриття на підлозі або знаки, придатні для тактильної ідентифікації. 

Діти з поганим зором значною мірою спираються на інформацію від інших органів чуття. Тому 

треба стежити за тим, щоб загальний рівень шуму в класі не був надто високим. Заохочуйте 

незалежність дітей, облаштовуйте класне середовище так, щоб вони могли діяти самостійно. 

Сповіщайте дітей про будь-які зміни в класі. Призначайте дітям з поганим зором особисті шафки в 

кінці ряду, щоб їм легко було їх знаходити. Використовуйте світлі, яскраві предмети різних розмірів і 

форм для візуальної стимуляції. 

Доручайте іншим дітям називати себе і розповідати про свої заняття, коли дитина з поганим зором 

наближається до якого-небудь центру діяльності або ігрової зони. Описуйте дітям події, що 

відбуваються поруч. Під час вивчення нових умінь станьте за дитиною і продемонструйте 

правильну послідовність дій, рухаючи її руками. За потреби зробіть це ще кілька разів, поступово 

зменшуючи свою допомогу. 

Перед тим як починати нове заняття, розкажіть дітям, що відбуватиметься. Чорне або контрастне 

обрамлення по периметру аркуша паперу може полегшити малювання дитині із залишковим зором. 

Здебільшого діти з вродженою і ранньою постнатальною патологією органу зору зазнають 

тривалої сенсорної та психічної депривації. Внаслідок цього рівень загального психічного розвитку 

дитини не відповідає його календарному віку. Його пізнавальна діяльність здійснюється на вузькій 

сенсорній базі, дуже бідному та спотвореному зоровому досвіді (або цілковитій його відсутності) і 

невмінні його накопичувати, оперувати ним. 

Тому завдання педагога в загальноосвітньому закладі – включити потенційні можливості, 

компенсаторні механізми організму, навчити дитину самостійно пізнавати навколишній світ та 

користуватися збереженими аналізаторами, накопиченим досвідом, знаннями. 

Труднощі дітей із вадами зору в пізнавальній діяльності пов'язані з недостатнім 

оволодінням моторикою свого тіла, орієнтуванням у малому та великому просторі, зорово-

моторною координацією ока («рука-око»). Проте вони не в змозі самостійно організувати не 

тільки свою пізнавальну, навчальну діяльність, а й своє життя, свої ігри. Дітей доводиться 

спонукати до рухливості, до пізнавальної активності. Головним рушійним елементом є члени 

родини, вихователь, учитель та індивідуальний режим роботи. 

Надзвичайно важливим моментом для організації навчального процесу слабозорих дітей має 

стати наявність відповідних конкретних уявлень про навколишній предметний світ і достатній 

досвід предметних та операційних дій, які формуються в побутовій та ігровій діяльності. 

Велике значення в навчанні незрячої дитини, компенсації сліпоти має мова, і не тільки її 

комунікативна функція, а й зміст мови, тобто за допомогою мови дитина отримує найбільше 

основної інформації про оточення під час спілкування в активній, предметній, ігровій та 



начальній діяльності. А внаслідок обмеженості (або відсутності) зорового сприйняття і 

формальності предметних та операційних дій мова має дещо формальний, неконкретний характер. 

Отже, процес інтегрованого навчання слабозорої та сліпої дитини повинен мати спрямований 

корекційний індивідуальний характер і відповідати вимогам адаптації наочного матеріалу і 

процедури цієї роботи. 

Основні принципи адаптації наочного матеріалу для дітей із порушеннями зору: 

1. Зображення на малюнках повинні мати оптимальні просторові й тимчасові характеристики 

(яскравість, контраст, колір, структура, співвідношення елементів). Контрастність пропонованих 

об'єктів і зображень стосовно тла має бути від 60 до 100 %. Негативний контраст краще. Краще 

сприймаються заповнені, силуетні фігури, ніж контурні. 

2. Дотримання в зображеннях пропорційності за величиною, кольором та формою відповідно до 

реальних об'єктів. 

3. Показ стимулюючого матеріалу слід здійснювати з відстані не більш ніж 30-33 см від ока 

дитини (сліпим – залежно від гостроти залишкового зору) під кутом від 5 до 45° відносно лінії 

погляду. 

4. Інформаційна ємність зображень і сюжетних ситуацій має бути обмежена з метою вилучення 

надмірності, що ускладнює впізнання. Тло, на якому подано об'єкт, має бути вільним від зайвих 

деталей. 

5. Хроматичні об'єкти повинні мати насичені кольори. Бажано використовувати жовто-

червоні, жовтогарячі й зелені тони, особливо для дошкільників. 

6. Під час створення спеціальних наочних матеріалів для дітей із вадами зору необхідно 

використовувати сім типів зорових навантажень для дітей дошкільного віку (розроблених Л. 

Григорян) із метою корекції та охорони зору. 

Під час використання загальних методик для слабозорих дітей необхідна адаптація їх процедури: 

 збільшення часу на експозицію завдань та малюнків через труднощі сприйняття, 

координації рухів руки та очей, необхідності тактильного контролю та додаткового обстеження, 

вивчення об'єктів; 

 під час постановки завдань і тестів переважним є вербальний спосіб, точні словесні 

інструкції (після відповідної словникової роботи); 

 тривалість зорової роботи не повинна перевищувати 15 хвилин; 

 логічне завдання, продуктивність розумових операцій слід оцінювати за їхньою 

результативністю, а не враховувати неточність рухів і сповільненість виконання. 

Психологічними і педагогічними дослідженнями не виявлено прямої залежності розвитку 

мислення від порушень  зору.  

Однак низький рівень сформованості понять, розумових дій і операцій порівняно з дітьми з 

нормальним зором залежить від їхньої дошкільної підготовки в родині, точної діагностики і 

раннього початку здійснення корекції сенсорної сфери дитини з порушеннями зору. 

Учитель інклюзивного класу, в якому навчаються діти із вадами зору, повинен: 
o знати ступінь порушення зору дитини, уявляти його індивідуальні можливості та потреби; 

o підтримувати тісний контакт із практичним психологом, тифлопедагогом і батьками дитини; 

o здійснювати на всіх заняттях роботу з навчання орієнтування в просторі; 

o використовувати всі збережені та порушені аналізатори; 

o продумати, де посадити такого учня (слабозору дитину – на першу парту в середньому ряді; 

тотально сліпа дитина може працювати за будь-якою партою); 

o якщо пропоновані корекційні та психотерапевтичні заходи не дають результатів, треба 

ставити питання перед адміністрацією школи про доцільність перебування дитини з вадами зору в 

інклюзивному класі. 

 

 


