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Науково-організаційні основи створення системи ранньої комплексної 

допомоги дітям з вадами зору 

 

Підтримка раннього дитинства є складовою соціально-економічної 
політики держави. Загальна політична ситуація, особливості ринку праці, об’єм 

витрат на соціальну сферу, організаційні зміни у системах освіти та охорони 

здоров’я, правовий захист цивільних свобод — це неповний перелік 

макрофакторів впливу на ефективний захист дитини та її сімейного оточення. 
Дані проведеного аналізу причин інвалідності по зору з дитинства 

показали, що основними факторами, котрі призвели до інвалідності, стали: 

недосконалий стан реабілітації дітей з вадами зору, відсутність вчасної і 
кваліфікованої комплексної корекції, невірна оцінка життєвого прогнозу 

дитини [2]. Реабілітаційний прогноз – це передбачувана ймовірність реалізації 
реабілітаційного потенціалу та передбачувана перспектива  успішної 
соціалізації та інтеграції дитини з вадами зору в суспільство. За останні роки 

спостерігається позитивна тенденція у спільній діяльності систем охорони 

здоров’я та освіти щодо розробки заходів, спрямованих на попередження 
інвалідності дітей з вадами зору. Саме тому категорія дітей з вадами зору може 
стати пілотною в перших кроках по створенню системи ранньої комплексної 
допомоги дітям з вадами психофізичного розвитку.  

Безумовно, оптимізація існуючої освітньої системи (або певною мірою 

модернізація) залежить від вирішення загальних соціальних та економічних 

завдань в державі. Однак, важливо виділити специфічні завдання підтримки 

раннього дитинства: 
1. Виявлення потреб дитини, батьків та спеціалістів, що працюють з 
дитиною. 

2. Визначення ресурсів для реалізації потреб та розв’язання основних 

завдань  дошкільного дитинства (міжвідомча взаємодія, професіоналізм 

спеціалістів, активність батьків). 
3. Формування варіативних шляхів покращення забезпечення прав і свобод 

дітей дошкільного віку та їх батьків. 
4. Особливе місце в системі допомоги дошкільникам з вадами 

психофізичного розвитку займає організація системи ранньої 
комплексної допомоги.  

Рання допомога — це певна ідеологія, суб’єктом якої є сім’я, а не дитина з 
вадами психофізичного розвитку. Метою її є навчання батьків відповідальності 
за долю дитини, формування активної соціальної  
батьківської позиції. 
Рання допомога — це система служб, котрі надають комплексну ранню та 

своєчасну допомогу дітям від народження до 3(6) років та їх сім’ям. Саме ця 
система забезпечує: 

• Профілактику наслідків серйозних уражень аналізаторів та 
центральної нервової системи; 



• Недопущення інвалідності; 
• Корекцію вторинних недоліків та компенсацію психофізичного 

розвитку дитини. 

В історичному аспекті на території колишнього СРСР були сформовані дві 
диференційовані системи освіти: загальна і спеціальна. Замовником результатів 
діяльності цих систем виступала держава. Саме вона визначила 8 типів 
спеціальних навчальних та дошкільних закладів. Політична криза 90-х років, 
набуття Україною незалежності сприяли переходу до демократичних цінностей 

у суспільстві. Держава фактично самоусунулась від замовлення на випускника 
спеціального навчального закладу, а сім’я, котра мала би прийти на зміну 

державі, ще не сформулювала свої потреби. Зміни, що відбулися у свідомості 
батьків дітей з особливими освітніми потребами, а, зокрема, категоричне 
несприйняття сеґреґованої інтернатної системи спеціальної освіти, 

підштовхнули освітню систему до організації інтеграції таких дітей, часто 

непродуманої, побудованої виключно на бажанні і гаслах, незабезпеченої 
відповідними матеріальними та людськими ресурсами. В цей час на Заході 
фактично зникає диференціація освіти, створюються «школи для всіх», 

приорітетом спеціальної освіти стає рання та вчасна допомога дитині з вадами 

психофізичного розвитку. 

Однак, слід відзначити необхідність еволюційного шляху перебудови 

системи спеціальної освіти, котра передбачає підготовку: 

• Спеціалістів до нових вимог та умов праці; 
• Батьків до чіткого усвідомлення свої потреб; 

• Соціуму до прийняття дитини, що відрізняється від інших. [1] 

Проблема поширення та розвитку інтеграційного процесу в освіті тісно 

пов’язана з соціокультурним розвитком кожної особи. Саме тому нам вкрай 

необхідний період, в якому існували б стара і нова системи. Рання допомога — 

це власне шлях до підготовленої та успішної інтеграції. Існуючі західні 
технології, якими часто захоплюються спеціалісти, можуть виступати лише 
допоміжними засобами, при формуванні української системи ранньої допомоги 

слід враховувати реалії нашої держави. Особливості нашого українського 

менталітету.  

На сучасному етапі відбувається парадоксальний процес зближення двох 

різних освітніх систем: інтегрованої та диференційованої. І тільки потім може 
бути збудована справжня система інтеграції, котра зародиться в надрах системи 

ранньої допомоги. Прикладом слугує Самарський регіон Російської Федерації 
[3], в якому за умов потужного розвитку системи ранньої допомоги у 2005 році 
на 40% скоротилась потреба в класах інтенсивної педагогічної корекції (для 
дітей із затримкою психічного розвитку). Однією з головних проблем 

діяльності практичних психологів загальноосвітніх шкіл є діти із затримкою 

психічного розвитку. Проблема раннього дитячого аутизму (РДА) створює 
серйозні перешкоди перебуванню в навчальному закладі дитини з таким 

діагнозом. Дослідження, проведені в країнах Європи, свідчать, що ЗПР у 

більшості випадків — це відсутність ранньої вчасної допомоги та спеціальної 



дошкільної освіти, а раннє виявлення та ранній початок корекційної роботи з 
дитиною, що має РДА, може не допустити розвиток даного складного 

порушення, а лише аутоподібну поведінку дитини. 

Створення системи ранньої комплексної допомоги дітям з вадами 

психофізичного розвитку передбачає і певні зміни в системі дошкільної освіти. 

Особливу увагу слід приділити інтеграції в дошкільних закладах у вигляді: 
•  Інклюзії (змішані групи); 

• Соціальної інтеграції (групи компенсую чого типу в загальній дошкільній 

установі). 
Саме дошкільна інтеграція визнана найдемократичнішою інтеграцією.  

Перебування дітей з особливими освітніми потребами спільно зі здоровими 

дітьми не вносить жодних суперечностей в освітньо-виховний процес загальної 
дошкільної групи, а, часом, навпаки, сприяє прискореному розвитку здорових 

дітей. Наприклад, використання надписів предметів для дітей з вадами слуху в 

освітньому середовищі дозволяє прискорити процес навчання читання, а 
використання якісної наочності, дотримання екоофтальмологічного режиму є 
важливою складовою начально-виховного процесу не тільки дітей з вадами 

зору.  

У США на побудову якісної системи ранньої допомоги та системи інтеграції 
дітей з особливими освітніми потребами було витрачено 50 років [5]. Нам 

необхідно йти еволюційним, а не революційним шляхом, реорганізуючи 

спеціальну освіту. Також слід враховувати тенденції, сформовані у нашому 

суспільстві щодо відмови від дитини в пологовому будинку за медичними 

показниками. Дуже часто це відбувається через недостатність інформації у 

молодих батьків про перспективи розвитку проблемної дитини. Через це 
служба ранньої допомоги, що формується в Україні, виконує зовсім інші 
функції, ніж у країнах Заходу. Зокрема, це попередження сирітства. 
 

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ РАННЬОЇ ДОПОМОГИ 

 

I. Принцип усвідомлення, що служба ранньої допомоги (РД) є складною 

відкритою соціальною системою. І як у будь-якої системи, в неї є періоди 

становлення, розвитку, кризи. Через свою відкритість система широко 

взаємодіє з соціумом, вивчає його потреби та потреби батьків, долає 
інформаційний голод. 

1)  Батькам дитини з вадами психофізичного розвитку необхідний не 
діагноз, а соціальний прогноз. Спеціалісти служби РД спільно з 
батьками складають індивідуальну програму розвитку дитини. 

2) Служба РД повинна надавати юридичну підтримку сім’ям, 

інформуючи їх про права і можливості дітей-інвалідів. 
3) Матеріальна підтримка сімей здійснюється через встановлення 
державної соціальної допомоги сім’ям дітей-інвалідів, інформацію про 

яку можна отримати в службі РД. 



4) Взаємозв’язок і взаємодія між різними спеціалістами, закладами і 
галузями. Служба РД може виступати координатором діяльності, 
спрямованої на допомогу сім’ї. 

II. Принцип роботи служби РД спрямований на цінності сімейного 

виховання: для сім’ї, на сім’ю, в ім’я сім’ї. 
Головним завданням працівників служби РД є побудова стосунків батьків і 
дитини з вадами психофізичного розвитку. 

III. Командний принцип роботи служби РД. 

Працівники служби працюють не як окремі спеціалісти, а командою. 

Мінімальна кількість спеціалістів у команді — троє. Необхідно розпочати 

підготовку спеціалістів у сфері ранньої допомоги дітям з вадами розвитку у 

Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, 

знайомлячи із сучасними діагностичними та корекційними методиками, 

проводячи тренінги з командо утворення. Батьки також є членами цієї команди, 

тому спеціалістам важливо навчитись сприймати їх, як партнерів. Перед 

спеціалістами служби РД стоїть складне завдання: навчити сім’ю жити одним 

днем, радіти найменшим позитивним крокам (щоденним досягненням). Служба 
РД розв’язує важливі проблеми спільно з сім’єю дитини з особливими 

освітніми потребами: 

• Зменшення часового розриву між постановкою діагнозу і наданням 

конкретної корекційної допомоги; 

• Максимальне включення найближчого оточення, зокрема батьків, в 
процес корекції вад розвитку та виховання дитини-інваліда; 

• Навчання бачення позитивних якостей дитини, а не проблем розвитку; 

• Недопущення тяжкої інвалідизації. 
IV. Каскадний принцип керівництва службою РД. Для координації роботи 

службою РД необхідне створення окрім районних Центрів розвитку 

дитини, головного центру, завданнями якого будуть аналітична та 
координаційна діяльність: 
• Отримання даних від системи охорони здоров’я про динаміку та 
кількість народжених дітей з вадами психофізичного розвитку та їх 

аналіз; 
• Аналіз забезпеченості першою медичною допомогою дитячого 

населення; 
• Аналіз форм соціальної роботи з цією групою населення; 
• Аналіз мережі дошкільних закладів і груп компенсуючого типу; 

• Аналіз відповідності освіти спеціалістів, що працюють з дітьми з 
вадами психофізичного розвитку; 

• Співпраця з дитячою медичною службою; 

• Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу служби РД; 

• Підтримка та супровід працівників служби РД на їх робочому місці 
(супервізія). 

 



Ефективність ранньої допомоги вимірюють у всьому світі за декількома 
параметрами. Економічна система оцінки ефективності була розроблена в 
Англії. 1 долар, вкладений в службу РД, дає економію в 10 доларів при 

поступленні 6-7-річної дитини в школу. Собівартість освіти дитини з 
особливими освітніми потребами в декілька разів (6-36 разів) вища, ніж 

здорової. 
Після отримання ранньої комплексної допомоги 25% дітей з вадами 

психофізичного розвитку готові до перебування в звичайному дошкільному 

закладі. 10-річний досвід експериментальної педагогічної діяльності у 

Львівському навчально-реабілітаційному центрі для дітей з вадами зору 

«Левеня» свідчить, що надання спеціальної допомоги дитині в ранньому, 

дошкільному віці та початковій школі у 87% дітей з вадами зору формує стійкі 
позитивні тенденції у стані зору та розвитку, що робить можливим успішну 

інтеграцію цих дітей в загальноосвітні масові школи. 

Успішна робота служби РД сприятиме зміні контингенту у спеціальних 

школах-інтернатах. Діти з нескладними порушеннями зможуть бути успішно 

інтегровані, а контингент спецшколи-інтернату ускладниться. При існуючих 

фінансових затратах будуть охоплені навчанням так звані «ненаучувані» діти, а 
самі школи-інтернати зможуть змінити свій статус на статус навчально-

реабілітаційного центру зі стаціонарним і змінним контингентом. 

Значні кошти сьогодні витрачаються на індивідуальне навчання, яке є вкрай 

неефективним з двох причин: відсутність відповідного фахівця для роботи з 
дитиною та відсутність корекційно-реабілітаційного компоненту в роботі. 
Попередження виникнення складних вторинних відхилень у розвитку дитини 

внаслідок первинного дефекту призводить до суттєво кращого життєвого 

прогнозу, потенційної можливості успішної інтеграції такої дитини в 
середовище здорових однолітків. 
Аналіз досвіду реалізації програм ранньої допомоги дітям з вадами 

психофізичного розвитку в країнах Західної Європи та Росії, ситуації в 
сучасному українському суспільстві свідчить, що на сьогоднішній день в 
Україні є всі умови для створення ефективної системи ранньої комплексної 
допомоги дітям з вадами зору [3, 4]. Завдяки наявності достатньої мережі 
медичних закладів, обов’язкових медичних оглядів дітей першого року життя, 
співпраці головних  обласних дитячих офтальмологів  зі спеціальними 

навчальними закладами для дітей з вадами зору стає можливою організація 
раннього виявлення та надання своєчасної комплексної допомоги дітям цієї 
категорії.  
У квітні 2006 року на базі Навчально-реабілітаційного центру для дітей з 

вадами зору «Левеня» у м. Львові відбувся Всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Медична реабілітація як складова ранньої соціально-педагогічної 
адаптації дітей з вадами зору» для головних дитячих офтальмологів управлінь 
охорони здоров’я, дитячих лікарів-офтальмологів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для сліпих та слабозорих дітей за участю провідних 

дитячих офтальмологів України.  



На семінарі були висвітлені актуальні проблеми з питань медичної 
реабілітації та ранньої соціально-педагогічної адаптації дітей з вадами зору,  

намічені шляхи їх розв’язання. Особливо відзначено необхідність організації в 
Україні патронажної медико-психолого-педагогічної служби. Учасники  

семінару ознайомилися з діяльністю спеціального експериментального 

освітнього закладу нового типу – Навчально-реабілітаційного центру для дітей 

з вадами зору «Левеня».   

На семінарі виступаючі  відзначили, що одним з найважливіших чинників 
прогресивного розвитку суспільства є гуманне, дбайливе ставлення до дітей з 
вадами фізичного та розумового розвитку. Діти з такими вадами мають 
особливе право на соціальну підтримку і державну турботу.  

З метою забезпечення медико-соціальної реабілітації, реалізації права всіх 

дітей на освіту необхідні узгоджені, невідкладні заходи з боку державних 

структур, координація діяльності усіх дотичних інституцій суспільства. 
Учасники семінару «Медична реабілітація як складова ранньої соціально-

педагогічної адаптації дітей з вадами зору» звернулись з пропозиціями до 

Міністерства освіти і науки України: 

Рекомендувати: 

• розширити мережу спеціальних дошкільних закладів для дітей з 
порушеннями зору, в т.ч. спеціальних груп для сліпоглухих дітей, до 

забезпечення повної потреби в них; 

• сприяти створенню освітніх закладів нового типу – навчально-

реабілітаційних центрів, що комплексно вирішують питання організації 
допомоги дітям з глибокими порушеннями зору: від патронажної служби  до 

здобуття вищої освіти  й кваліфікації; 
• поглибити медичним компонентом систему реабілітації дітей з вадами зору 

шляхом розширення медичних штатів спеціальних шкіл та спеціальних 

дошкільних закладів, забезпечити їх необхідною лікувально-корекційною 

апаратурою; 

• ввійти з пропозицією до Уряду України  щодо законодавчого вирішення 
питання  системи фінансового забезпечення  дитини-інваліда (навчання, 
виховання, забезпечення  адекватними засобами індивідуальної корекції), 
закріпивши порядок „гроші за дитиною”, що сприятиме ефективній  

інтеграції дитини-інваліда в середовище здорових дітей; 

• оснастити спеціальні заклади для дітей з порушеннями зору необхідним 

навчально-корекційним обладнанням, а їх вихованців – адекватними 

засобами індивідуальної корекції; 
• застосовувати сучасні методи психолого-педагогічної діагностики та 
індивідуальні програми реабілітації в спеціальних навчальних закладах для 
дітей з вадами зору; 

 

Міністерству охорони здоров’я України: 

1. Сприяти створенню системи запобігання сліпоти у дітей: 



• проводити підготовку кадрів з метою впровадження мікрохірургічних 

методів лікування в усіх дитячих офтальмологічних відділеннях; 

• впроваджувати в життя і контролювати виконання тимчасових стандартів 
якості та лікування дітей з хворобами органа зору в стаціонарах та 
поліклініці; 

• проводити профілактичну роботу, спрямовану на зниження захворювань 
органа зору; 

• розширити ROP-скринінг та лікувальну програму для всіх неонатальних 

центрів в Україні; 
• аналізувати показники захворювання та інвалідності у дітей з хворобами 

очей; 

• розробляти і впроваджувати в практику нові методи лікування хвороб органа 
зору; 

• забезпечити чіткий облік дітей з комбінованими глибокими порушеннями 

зору і слуху. 

2. Покращити медичне обслуговування дітей з вадами зору: 

• організувати та створити 4 центри по боротьбі зі сліпотою, оснастити їх 

необхідним обладнанням; 

• організувати кабінет моніторингу дітей з ретинопатією недоношених та його 

відповідного обладнання; 
• розпочати в Україні підготовку спеціального середнього медичного 

персоналу (сестер-ортоптисток) та перепідготовку офтальмологічних сестер, 

що працюють у закладах освіти; 

• навчати лікарів-неонатологів методів скринінг-обстеження всіх дітей 

першого року життя з метою виявлення серед них немовлят з складними 

вадами зору, а також  сліпоглухих; 

• посилити доступні інфраструктури для надання очної допомоги (створення 
бригад на рівні області для надання медичної допомоги дітям сільської 
місцевості, особливо в районах, де відсутні дитячі офтальмологи); 

• забезпечити потреби в специфічному обладнанні, в т.ч. непрямі 
офтальмоскопи для регіональних центрів по менеджменту та скринінгу ROP; 

• забезпечити дітей з порушенням рефракції лікуванням в умовах: поліклініки, 

дитячого стаціонару, дитячого садочка, школи для дітей з порушеннями 

зору, спеціального санаторію або табору відпочинку; 

• забезпечити виявлення випадків дитячої сліпоти, що вимагають 
мікрохірургічного втручання в спеціалізованих офтальмологічних дитячих 

відділеннях, республіканських центрах. 

Підводячи  підсумок, слід зазначити, що створення системи ранньої 
комплексної допомоги дітям з вадами зору дозволить скоротити кількість 
спеціальних навчальних закладів для їхнього навчання, оскільки багато 

вторинних відхилень у розвитку можна буде попередити, якщо вчасно і якісно 

надати допомогу дітям у ранньому віці. 
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В.Н. Ремажевская Научно-организационные основы создания системы 

ранней комплексной помощи детям с проблемами зрения 

 

В статье речь идет о важности ранней комплексной помощи детям с 
проблемами зрения. Особое внимание уделено созданию системы ранней 

помощи как составной части специального образования. Выделены основные 
базовые принципы построения данной системы. 

 

V. Remazhevska Scientical-organisational bases for creation of early complex 

intervention system for children with visual impairments 

 

Article told about the importance of early complex intervention system for 

children with visual impairments. Special attention is paid to creation of system early 

intervention as content part of special education. Also there are marked basic rules 

for building this system. 
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