
у ча сний рі вень здо ров'я ди тя чо го на се -
лен ня Ук ра ї ни ви ма гає роз роб ки та прий -
нят тя про фі лак тич них за хо дів, які стос у-
ють ся всіх ві ко вих верств ді тей [1, 2]. Осо -
бли ва ува га має бу ти при ді ле на ді тям з
по ру шен ням здо ров'я у дош кіль но му ві ці,
в яких про тя гом остан ніх ро ків спо сте рі -
га єть ся нес прият ли ва тен ден ція  до по гір -
шен ня зо ро вої функ ції, ро звит ку мо влен -
нє во го апа ра ту, нер во вої си сте ми, фор -
му ван ня не пра виль ної по ста ви та ско ліо -
зу [3-6]. То му ос нов ним зав дан ням сьо го -
ден ня є охо ро на та зміц нен ня здо ров'я
ди ти ни, за без пе чен ня її все біч но го
розвит ку і оп ти маль ної со ціа лі за ції до
існую чих умов жит тя.

Згі дно з про гра мою ЮНЕ СКО "Ос ві та
для всіх" пе ред ба ча єть ся віль ний до ступ
різ них груп на се лен ня до ос віт ніх цін но -
стей, у то му чи слі ос іб з об ме же ни ми
можли во стя ми здо ров'я [7, 8]. В Ук ра ї ні
ви рі шен ня ці єї про бле ми за без пе чу єть ся
за ко на ми "Про ос ві ту", "Про дош кіль ну ос -
ві ту", а Кон сти ту ці єю Ук ра ї ни га ран ту ють -
ся дер жав ні со ціаль ні стан дар ти ос нов них
по каз ни ків яко сті жит тя ді тей, за хо ди за -
хи сту прав ди ти ни на охо ро ну здо ров'я,
від по чи нок, ос ві ту, про фе сій ну під го тов ку.

В Ук ра ї ні ство ре ні ком пен са тор ні до-
шкіль ні нав чаль ні за кла ди (ДНЗ) для ді тей

по ка за тель за бо ле ва е мо сти РЛ
не пре вы шал уров ня 2006 го да
(39,0 в КО и 32,0 в ДО на 100000
нас.), то ко ли че ство ва ло вых
вы бро сов не дол жно пре вы -
шать 1125,0 и 955,7 т/год со от -
вет ствен но. В 2004 го ду эти ве -
ли чи ны со ста вля ли 1534,2 т в
КО и 1766,6 т — в ДО, по э то му
рост за бо ле ва е мо сти РЛ в
сред нес роч ной перс пек ти ве
весь ма ве роя тен и в КО, и в ДО. 

Ка кой из при ве ден ных ме то -
дов рас че та прог но зов яв ля ет -
ся на и бо лее точ ным, по ка жет
со по ста вле ние ожи да е мых и
фак ти че ских по ка за те лей за бо -
ле ва е мо сти в бли жай шие 5-10
лет. В на стоя щее вре мя по лу -
чен ные ре зуль та ты мо гут быть
при ня ты за ос но ву для прог но -
зи ро ва ния он ко ло ги че ской си -
туа ции и пла ни ро ва ния про фи -
лак ти че ских ме ро прия тий в
угле до бы ваю щих ре гио нах.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Козярин И.П., Ивахно А.П., Мельниченко Т.И., Немцева Ю.В.
В Украине лица с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте до 21 года имеют право на специальное образование
в разных организационных формах (обучение в домашних
условиях, в компенсационном и общеобразовательном
заведениях общего назначения).
ДНЗ компенсирующего типа посещают дети в возрасте 2-7 лет
с разной степенью нарушения зрения (слепые, слабовидящие,
дети с монокулярным зрением на фоне амблиопии и
косоглазия, которые не принадлежат к категории
слабовидящих) и речи, в которых созданы надлежащие условия
для учебы, воспитания, лечения, социальной адаптации и
интеграции детей в общество. Невзирая на наличие
специальных дошкольных заведений основная часть детей с
нарушениями здоровья получает помощь в государственных
ДНЗ общего типа, в которых должны создаваться условия
интегрированного воспитания и учебы. Длительность
коррекционно-развивающего обучения детей с общим
недоразвитием речи и письма составляет от 1,5 до 2-х лет.
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з по ру шен ням слу ху, зо ру,
мовлен ня, опор но-ру хо во го
апа ра ту, зат рим кою пси хіч но го
ро звит ку, ро зу мо во від ста лих,
в яких ство ре но на леж ні умо ви
для нав чан ня, ви хо ван ня, лі ку -
ван ня, со ціаль ної адап та ції та
ін те гра ції ді тей у сус піль ство.

Су ча сна си сте ма спе ціаль ної
ос ві ти зо бов'яза на за без пе чу -
ва ти мак си маль не ско ро чен ня
роз ри ву між мо мен том виз на -
чен ня пер вин но го по ру шен ня у
ро звит ку ди ти ни і по чат ком
ком плекс ної ме ди ко-психо ло -
го-пе да го гіч ної до по мо ги [6,
8]. Осо би з об ме же ни ми
можли во стя ми здо ров'я ві ком
до 21 ро ку ма ють пра во на спе -
ціаль ну ос ві ту у різ них ор га ні -
за цій них фор мах (нав чан ня
вдо ма та у ком пен са цій но му і
за галь но освіт ньо му за кла дах
за галь но го приз на чен ня).

Ви хо ван ня і нав чан ня ди ти ни
з по ру шен ня ми здо ров'я ма -
ють на ме ті та кі ос нов ні зав -
дан ня:
q ран ня со ціа лі за ція ди ти ни

че рез ро зви ток її осо би сто сті;
q своє ча сна ко рек ція і ком -

пен са ція по ру шень;
q ме ди ко-со ціаль на ре а бі лі -

та ція і психо ло го-пе да го гіч на
під трим ка родин у пи тан нях ви -
хо ван ня ди ти ни з тяж ки ми по -
ру шен ня ми здо ров'я.

Дош кіль не ди тин ство — це
го лов ний пе ріод у жит ті ди ти -
ни, ос кіль ки фун да мен таль ні
змі ни в ор га ніз мі від бу ва ють ся
са ме у цьо му ві ці. У пе ріо ді
розвит ку ви ді ля ють ста дії, які
змі ню ють од на од ну, але по слі -
дов ність їх за ли ша єть ся нез -
мін ною, і кож на з них ха рак те -
ри зу єть ся ві ко ви ми ме жа ми та
про від ни ми кри те рія ми [8].

Ро зви ток окре мих функ цій є
до мі ную чим на пев но му ета пі.
Так, про тя гом пер ших трьох мі -
ся ців жит тя за ро джу єть ся і фор -
му єть ся по тре ба ди ти ни у спіл -
ку ван ні з до рос ли ми, що ха рак -
те ри зу єть ся зо ро вою та слу хо -
вою зо се ре дже ні стю, ус міш -
кою, во ка лі за цією, ру ха ми рук і
всьо го ті ла, тоб то "ком плек сом
жва во сті", а у по даль шо му —
орі єн та цією у се ре до ви щі,
розвит ком мо ви і мо то ри ки та
ак тив ною діяль ні стю. Піз нан ня
нав ко лиш ньо го сві ту роз по чи -
на єть ся з зо се ре дже но сті на
пред ме тах і про сте жу ван ні за
їх нім ру хом у по лі зо ру ди ти ни.
На цьо му ета пі пред мет "ке рує"
ди ти ною. По тім ди ти на здій -
снює іні ціа тив ні дії що до пред -
ме тів: фор му ван ня ак ту ха пан ня

(ва жли вий рух в її ро звит ку) та
ма ні пу ля тив ні дії з од ним і де -
кіль ко ма пред ме та ми [9].

У дру го му пі вріч чі ди ти на
звер та єть ся до до ро сло го для
су міс них дій. Ста но влен ня ос -
нов них ру хів (по во ро ти зі спи ни
на жи віт та нав па ки, під ні ман ня
го ло ви, пов зан ня, си дін ня,
стоян ня, хо дін ня) збіль шує
взає мо дію ди ти ни з нав ко лиш -
нім сві том.

Ро зви ток орі єн та ції приз во -
дить до фор му ван ня у ди ти ни
па сив ної, а по тім і ак тив ної мо -
ви. Па сив на мо ва про являєть -
ся зо се ре джен ням ди ти ни на
облич чі до рос лих, зву ках, ін то -
на ції, рит мі ко-ме ло дій них ха -
рак те ри сти ках мо ви ото чую -
чих, асо ці аціях сло ва з пред ме -
та ми або ді єю. На при кін ці пер -
шо го ро ку жит тя ди ти на мо же
ви ко ну ва ти про сті до ру чен ня,
поз на чи ти сло вом пред мет або
дію, ро зу міє ці лі фра зи. Ак тив -
на мо ва про хо дить ста дії гу лін -
ня, ле пе ту, псев до слів та окре -
мих слів. Та кож вста но влю єть -
ся емо цій не ста влен ня до се -
бе, по чут тя влас но го "Я", що
про являєть ся у від стою ван ні
осо би стих ба жань та по зи тив -
но му ста влен ні до се бе.

Же сти на пер шо му ро ці жит -
тя ди ти ни є за со бом спіл ку ван -
ня з до рос ли ми. Вка зів ний

жест є не за кін че ним ха паль -
ним ру хом.

Уяв лен ня про пред мет (по -
шук йо го у по лі зо ру) по чи нає
фор му ва ти по ве дін ку ди ти ни, а
знан ня окре мих пред ме тів, їх -
ніх вла сти во стей, зв'яз ків між
ни ми — ос но ви ми слен ня.

Та ким чи ном, пра гнен ня ди -
ти ни до са мо стій но сті приз во -
дить до за своєн ня пред мет ної
діяль но сті, а змі стов но го спіл -
ку ван ня з до ро слою лю ди ною
— до ово ло дін ня мо вою.

Нез ва жаю чи на на яв ність
спе ціаль них дош кіль них за кла -
дів ос нов на ча сти на ді тей з по -
ру шен ня ми здо ров'я одер жує
до по мо гу у дер жав них ДНЗ за -
галь но го ти пу, в яких ство рю -
ють ся умо ви ін те гро ва но го ви -
хо ван ня і нав чан ня.

Іс ну ють та кож ре а бі лі та цій ні
дош кіль ні цен три, які приз на че -
ні для роз роб ки і ре а лі за ції ін ди -
ві ду аль них марш ру тів ро звит ку
ди ти ни, про фі лак ти ки і ко рек ції
вто рин них від хи лень. За кор до -
ном, на при клад при Рос держ -
пе ду ні вер си те ті ім. О.І. Гер це на
(Санкт-Пе тер бург), ство ре но
ре а бі лі та цій ний Центр для ді тей
ві ком до 3-х ро ків жит тя, які ма -
ють гли бо кі змі ни зо ру або ком -
плекс ні по ру шен ня ро звит ку
ор га ніз му у ці ло му. У Цен трі
фор му ють ся ста ціо нар ні і кон -

51 EN VI RON MENT & HE ALTH № 3 2010

ГІ ГІЄ НА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Рисунок 1
Дефекти мови у дітей м. Києва, ‰

4*

Дошкільники

Учні 1-х класів

Учні 1-9 класів

Учні 9 класів

Учні 10-11 класів

66.0

40.2

10.0

4.8 3.2

3.8
7.6 4.7 4.7 4.1

0.52.5

11.1 10.6 15.1 13.0
12.5 13.2 19.7

42.9 48.7 52.1 50.6
47.8 53.9

61.9

72.9 80.9
65.6 69.9 68.6 68.2 72.7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Роки спостереження

2.4 2.1
2.12.32.8 2.8

1.9

D3-10 b-:D3-10 b-.qxd  01.09.2010  21:59  Page 51



суль та тив ні гру пи. З діть ми
прац юють вчи те лі-ти фло пе да -
го ги, психо ло ги, ло го пе ди і ви -
хо ва те лі та лі ка рі — пе діат ри,
оку лі сти, пси хо не вро ло ги, не -
вро па то ло ги, спе ціа лі сти з
ЛФК, які про во дять за нят тя з лі -
ку валь ної фіз куль ту ри, фі зіо те -
ра пев тич ні про це ду ри, ма саж,
плеоп тич не лі ку ван ня то що.
Кон суль та тив ні гру пи пе ред ба -
ча ють тим ча со ве пе ре бу ван ня
ди ти ни з бать ка ми (де кіль ка ра -
зів на тиж день). У та ких гру пах
прац юють спе ціа лі сти, які нав -
ча ють ді тей грі, про сто ро во му і
со ціаль но-по бу то во му орі єн ту -
ван ню, ми стець кій діяль но сті. З
діть ми, окрім ти фло пе да го гів,
прац юють та кож ло го пе ди, пси -
хо не вро ло ги, не вро па то ло ги.
Но во на ро дже ні і ді ти пер шо го
ро ку жит тя з тяж кою фор мою
па то ло гії об слу го ву ють ся ти -
фло пе да го га ми па тро наж но.

Ме тою на шо го дос лі джен ня
бу ла гі гі є ніч на оцін ка на дан ня
ос віт ніх по слуг ді тям дош кіль -
но го ві ку з об ме же ни ми
можли во стя ми що до зо ру та
мо влен ня.

Для до ся гнен ня по ста вле ної
ме ти на ми ви рі шу ва ли ся та кі
зав дан ня:
q вив чи ти ор га ні за цію ко рек -

цій но-ре а бі лі та цій ної до по мо ги
ді тям з по до лан ня не до лі ків зо -
ро вих і мо влен нє вих по ру шень
у ді тей дош кіль но го ві ку;
q да ти оцін ку змін у ста ні

здо ров'я ді тей-дош кіль ни ків за
пе ріод вве ден ня у дію За ко ну
Ук ра ї ни "Про дош кіль ну ос ві ту"
(2001-2008);
q виз на чи ти шля хи удос ко -

на лен ня ко рек цій но-ком пен са -
тор ної до по мо ги ді тям у спе -
ціа лі зо ва них ДНЗ для ді тей з
по ру шен ням мо влен ня та зо ру.

Дос лі джен ня ви ко на ні в умо -
вах м. Ки є ва. Ін фор ма ція про
стан здо ров'я ді тей дош кіль но -
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го ві ку одер жа на із звіт них
форм 31-здо ров, ф. 18 за
2001-2008 рр. та зві тів про ро -
бо ту Ки їв ської місь кої психо ло -
го-ме ди ко-пе да го гіч ної кон -
суль та ції, а та кож про а на лі зо -
ва но дос від Ро сії з ор га ні за ції
ос ві ти ос іб з об ме же ни ми
можли во стя ми у кон тек сті про -
гра ми ЮНЕ СКО [8].

Дос лі джен ня по ка за ли, що у
м. Ки є ві прац юють шість ДНЗ
ком пен сую чо го ти пу для ді тей з
ва да ми зо ру та мо влен ня, в яких
ор га ні зо ва но 29 груп, з них 9 —
для ді тей з ва да ми зо ру. Ос нов -
ний кон тин гент ді тей з по ру шен -
ням мо влен нє во го ро звит ку
(пер ша гру па) — це ді ти з за -
галь ним не до роз ви нен ням мо -
ви, при чи ною яко го є си стем не
ура жен ня ЦНС або пе ри фе рич -
но го від ді лу мо влен нє во го апа -
ра ту (ала лія, афа зія, ди зар трія,
ри но ла лія). У та ких ді тей зу стрі -
ча ють ся не до лі ки у вимо влян ні і
роз різ нен ні зву ків; по ру шен ня
скла до вої струк ту ри слів; утруд -
нен ня у ро зу мін ні склад них гра -
ма тич них кон струк цій; страж дає
спо лу че на мо ва; слов ни ко вий
за пас бід ний; труд но щі при ово -
ло дін ні пись мом та ви ко ри стан -
ні склад них мо влен нє вих струк -
тур, зву ко во му і бу кво во му ана -
лі зі, лек си ко-гра ма тич ній по бу -
до ві мо ви; стій ке утруд нен ня
при ово ло дін ні тех ні кою чи тан ня
і ос ми слен ні про чи та но го.

Дру га гру па — це ді ти, що ма -
ють не ком пен со ва не фо не ти -
ко-фо не ма тич не не до роз ви -
нен ня мо ви (по ру шен ня про це -
су фор му ван ня ви мо ви — ди -
зар трія). Спо сте рі га єть ся за -
галь на "зма за ність" мо ви, не -
до стат ня чіт кість і фо но ло гіч ні
за мі ни, по ру шен ня струк ту ри
слів, роз діль не на пи сан ня ча -
стин сло ва, аг ра ма тиз ми, ор -
фо гра фіч ні по мил ки. Для та ких
ді тей ха рак тер ні не стій кість

ува ги, від во лі кан ня, не до стат -
ня спо сте ре жли вість до мов -
них явищ.

Вста но вле но, що ДНЗ ком -
пен сую чо го ти пу ві дві ду ють ді ти
ві ком 2-7 ро ків з різ ним сту пе -
нем по ру шен ня зо ру: слі пі,
слаб ко зо рі, ді ти з мо но ку ляр -
ним зо ром на фо ні ам блі о пії і
ко со о ко сті, які не на ле жать до
ка те го рії слаб ко зо рих. Ко рек -
цій но-ком пен са тор на спря мо -
ва ність ви хов но го про це су у
ДНЗ ком пен сую чо го ти пу для
ді тей з по ру шен ням зо ру ре а лі -
зу єть ся шля хом про ве ден ня ко -
рек цій но-роз ви ваю чої і лі ку -
валь но-ви хов ної ро бо ти. Пер -
ший вид ро бо ти здій сню єть ся
ви хо ва те ля ми, ти фло пе да го -
гом, ло го пе дом, психо ло гом,
ін струк то ром з фі зич но го ви хо -
ван ня і спря мо ва ний на фор му -
ван ня у ви хо ван ців на ви чок про -
сто ро вої і со ціаль но-по бу то вої
орі єн та ції, ово ло дін ня ни ми за -
со бу піз нан ня пред ме тів і явищ
нав ко лиш ньо го сві ту на зву же -
ній сен сор ній ос но ві, ро зви ток
пси хіч них про це сів (чут тя,
сприй нят тя, ува ги, пам'яті, по -
нять) і ви щих форм пси хіч ної
діяль но сті (мо ви, ми слен ня) та
на ви хо ван ня са мо стій но сті і ак -
тив но сті ді тей [8]. Лі ку валь но-
від нов на ро бо та у ДНЗ за без пе -
чу єть ся ме дич ним пер со на лом. 

Окрім ДНЗ ком пен сую чо го
ти пу (для ді тей з по ру шен ням
зо ру) ді ти дош кіль но го ві ку мо -
жуть ві дві ду ва ти спе ціаль ні
гру пи на ба зі ДНЗ за галь но го
ти пу, а для ді тей зі спо лу че ним
по ру шен ням ро звит ку, які не
ма ють мо жли во сті ві дві ду ва ти
спе ціаль ний (ко ре гую чий) за -
клад, мо же бу ти ор га ні зо ва не
нав чан ня вдо ма. Пе ре лік хво -
роб, на яв ність яких дає пра во
на та ку фор му нав чан ня, за -
твер дже ний МОЗ Ук ра ї ни.

Ме ре жа ДНЗ для ді тей з по -
ру шен ням мо ви в Ук ра ї ні по ча -
ла роз ви ва ти ся з 60-х ро ків XX
ст. Спо чат ку ло го пе дич на до -
по мо га ді тям дош кіль но го ві ку
на да ва лась у спе ціаль них гру -
пах ДНЗ за галь но го ти пу. Піз ні -
ше бу ли ор га ні зо ва ні ДНЗ для
ді тей з ва да ми мо влен ня (з за -
ї кан ням та за галь ним не до роз -
ви нен ням мо ви). У цих за кла -
дах на да єть ся ста ціо нар на ло -
го пе дич на до по мо га, зав дан -
ня ми якої є ко рек ція мов но го
де фек ту, під го тов ка ді тей до
ово ло дін ня гра мо тою, вто рин -
на про фі лак ти ка мов них роз ла -
дів, ре а лі за ція ком плек су за хо -
дів, спря мо ва них на по до лан ня
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мов них і не мов них, пер вин них
та вто рин них роз ла дів у струк -
ту рі мов но го де фек ту. Ко рек -
цій не нав чан ня врахо вує про -
грам ні ви мо ги до ви хо ван ня
ди ти ни дош кіль но го ві ку.

Для дош кіль них груп ді тей з
по ру шен ням мо ви роз ро бле -
ний від по від ний ре жим дня,
який ві дріз няєть ся від зви чай -
но го про ве ден ням ло го пе дом
фрон таль них, під гру по вих та
ін ди ві ду аль них за нять. Ув ече рі
від во дить ся час для за нять ви -
хо ва те ля з під гру па ми і окре -
ми ми діть ми з ко рек ції по ру -
шень мо ви за зав дан ня ми ло -
го пе да. Ви хо ва тель пла нує
свою ро бо ту з урах уван ням
про грам них ви мог і мов них
можли во стей ді тей. Для ви хо -
ван ців ДНЗ з фо не ти ко-фо не -
ма тич ним не до роз ви нен ням
до да ють ко рек цію мов но го де -
фек ту і під го тов ку до пов но цін -
но го нав чан ня гра мо ті.

Ко рек цій не нав чан ня пе ред -
ба чає та кож за своєн ня пев но го
ко ла знань про нав ко лиш нє се -
ре до ви ще і сло вар ний за пас,
мов них умінь і на ви чок, які ма -
ють бу ти за своєни ми діть ми на
від по від но му ві ко во му ета пі.

Ло го пе дич на ро бо та охо плює
фор му ван ня на ви чок ви мо ви,
фо не ма тич но го сприй нят тя,
зву ко во го ана лі зу і син те зу, а
та кож ро зви ток ува ги до мор -
фо ло гіч но го скла ду слів, їх змі -
ни і скла дан ня у ре чен ня, ви хо -
ван ня умінь пра виль но скла да -
ти про сті, по ши ре ні та склад ні
ре чен ня, вжи ва ти різ ні кон -
струк ції ре чень у спо лу че ній
мові, нав чан ня роз по ві да ти,
розви ток слов ни ка шля хом при -
вер тан ня ува ги до сло во у тво -
рен ня, емо цій ної оцін ки зна чень
слів. За галь не не до роз ви нен ня
мо ви ко ре гу єть ся зал еж но від
рів ня мов но го ро звит ку.

Пер ший рі вень мов но го
розвит ку пе ред ба чає ро зу мін -
ня мо ви, у то му чи слі са мо стій -

ної, на ос но ві нас лі ду ван ня
діяль но сті і фор му ван ня дво-
скла до во го про сто го ре чен ня з
за своєн ням еле мен тар них
сло во у тво рень.

Нав чан ня ді тей дру го го рів ня
мов но го ро звит ку — це ро зви -
ток ро зу мін ня мо ви, спря мо ва -
ної на роз піз нан ня сло ва, еле -
мен тар них форм ус ної мо ви на
ба зі уточ нен ня і роз ши рен ня
слов ни ко во го за па су, прак тич -
но го за своєн ня про стих гра ма -
тич них ка те го рій, ово ло дін ня
пра виль ною ви мо вою і роз різ -
нен ням зву ків, фор му ван ня рит -
мі ко-скла до вої струк ту ри сло ва.

Нав чан ня ді тей третьо го рів ня
мов но го ро звит ку спря мо ва не
на прак тич не за своєн ня ди ти -
ною лек сич них і гра ма тич них
за со бів мо ви, фор му ван ня пов -
но цін ної зву ко вої мо ви (ар ти ку -
ля цій ні на ви чки, зву ко ви мо ва,
скла до ва струк ту ра слів і фо не -
ма тич не сприй нят тя); ово ло -
дін ня еле мен та ми гра мо ти та
ро зви ток спо лу че ної мо ви.

Шля хом пла но мір но го на ко -
пи чен ня спо сте ре жень за змі -
стом, зву ко вим, мор фо ло гіч -
ним, син так сич ним ком по нен -
та ми мов ної функ ціо наль ної
си сте ми роз ви ваєть ся від чут -
тя мо ви і від бу ваєть ся ово ло -
дін ня мов ни ми за со ба ми, на

ос но ві яких мо жли вий пе ре хід
до са мо стій но го ро звит ку і
зба га чен ня мо ви у про це сі
віль но го спіл ку ван ня. Ра зом з
по до лан ням мов них по ру шень
роз ви ваєть ся піз нан ня з ви -
роблен ням у ді тей вмін ня спо -
сте рі га ти, по рів ню ва ти, уза -
галь ню ва ти яви ща нав ко лиш -
ньо го жит тя.

Ос кіль ки по ру шен ня мо ви зу -
стрі ча ють ся у ді тей па ра лель но
з по ру шен ням зо ру, ін те лек ту
та опор но-ру хо во го апа ра ту, то
ло го пе дич ну до по мо гу ор га ні -
зо ву ють і у ДНЗ для ді тей з зо -
ро вою, ін те лек ту аль ною і ру хо -
вою не до стат ні стю, яка про во -
дить ся з урах уван ням ста ну їх -
ньо го зо ру і рів ня мов но го
розвит ку, спо со бів сприй нят тя,
психо ло гіч них та ін ди ві ду аль -
них осо бли во стей, а у ДНЗ за -
галь но го ти пу до по мо гу мож на
ор га ні зу ва ти у ло го пе дич них
ка бі не тах, де спе ціа ліст на ам -
бу ла тор но му при йо мі кон суль -
тує бать ків і здій снює ко рек цій -
ну ро бо ту з діть ми з по ру ше -
ною ви мо вою окре мих зву ків.

Ді ти одер жу ють ло го пе дич ну
до по мо гу за на пра влен ням
пси хо не вро ло гів і вчи те лів, а
та кож за ба жан ням бать ків.
Три ва лість ко рек цій но-роз ви -
ваю чо го нав чан ня ді тей з за -
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HYGIENICAL ESTIMATION OF ORGANIZATION OF
EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
WITH THE LIMITED POSSIBILITIES
Коzyarin I.P., Ivahno O.P., Melnichenko T.I.,
Nemtseva J.V.
In Ukraine of person with the limited possibilities
of health under age 21 have a right to the special
education in different organizational forms (teach-
ing is in home terms, in compensative and general
establishments of general purpose).
DNZ of compensating type visit children in age 2 -
7 years with a different degree paropsiss (blind,
cecutient, children with monocular sight on a

background an amblyopia and cross-eye, which
do not belong to the category of cecutient) and
speech, in which the proper terms are created for
studies, education, treatment, social adaptation
and integration of children in society. Without
regard to the presence of the special preschool
establishments, basic part of children with viola-
tions of health gets a help in state DNZ of general
type, the terms of computer-integrated education
and studies must be created in which. Duration of
the correction-developing teaching of children
with the general excalation of speech and letter
makes from 1,5 to 2 year.
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Дошкільники

Учні 1-х класів

Учні 1-9 класів

Учні 9 класів

Учні 10-11 класів

16.9

24.6

15.4
15.214.2

14.1

13.6

13.1

13.8
13.8 12.8

12.0 13.0 10.6 10.7
17.7

10.7

15.4

15.0

22.0
20.1 21.3 21.4 22.0 22.0

22.2 20.6 20.329.2

29.8

17.6 18.4 18.8 17.9 19.2
19.9 23.9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Роки спостереження

20.8 17.6 16.8

D3-10 b-:D3-10 b-.qxd  01.09.2010  21:59  Page 53



галь ним не до роз ви нен ням мо -
ви та по ру шен ня ми чи тан ня і
пись ма ста но вить від 1,5 до
2-х ро ків.

Ло го пе дич на до по мо га на да -
єть ся ді тям і у си сте мі охо ро ни
здо ров'я за ра ху нок ро бо ти ло -
го пе дич но го ка бі не ту ди тя чої
по лі клі ні ки. На йо го ба зі здій -
сню єть ся дис пан се ри за ція ор -
га ні зо ва них і не ор га ні зо ва них
ді тей, кон суль та тив но-прос віт -
ниць ка ро бо та з бать ка ми, пе -
да го гіч на ро бо та з ко рек ції мов -
них де фек тів на си сте ма тич них і
кон суль та тив них за нят тях.

Для ді тей пе ред дош кіль но го
ві ку з мов ни ми де фек та ми
ство рю ють спе ціа лі зо ва ні яс ла,
в яких ко рек цій ні за хо ди спря -
мо ва ні не тіль ки на по до лан ня
зат рим ки мо влен нє во го роз-
вит ку і за ї кан ня, але й на вто -
рин ну про фі лак ти ку мо влен нє -
вих роз ла дів. При йом ді тей у
та кі за кла ди здій сню єть ся про -
тя гом всьо го ро ку, а тих, що за -
ї ка ють ся, — один раз на пі вріч -
чя. Ро бо та спе ціа лі зо ва них
ясел бу ду єть ся за ти пом за кла -
дів з ці ло до бо вим пе ре бу ван -
ням ді тей. Гру пи ком плек ту ють -
ся за оз на кою мов них де фек тів.

У си сте мі со ціаль но го за хи -
сту ло го пе дич на до по мо га на -
да єть ся у спе ціа лі зо ва них бу -
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дин ках ди ти ни, ос нов ни ми зав -
дан ня ми якої є сти му ля ція мо -
влен нє во го ро звит ку, про фі -
лак ти ка йо го від хи лень (з до -
мов но го пе ріо ду від 3-х мі ся ців
до ро ку), ран нє вия влен ня і ко -
рек ція по ру шень мо ви.

Ді ти з по чат ко ви ми про ява ми
па то ло гіч них рис ха рак те ру і
фор му ван ня пси хо ген ної па то -
ло гіч ної осо би сто сті без чіт ко
вия вле них роз ла дів по ве дін ки
одер жу ють ло го пе дич ну до по -
мо гу у лі ку валь но-оз до ров чих
за кла дах са на тор но го ти пу, що
сприяє їх ній со ціаль ній адап та ції.

Ді тей ві ком 4-7 ро ків прий ма -
ють до дош кіль но го пси хо не -
вро ло гіч но го са на то рію. Тер мін
пе ре бу ван ня у са на то рії — три
мі ся ці з мо жли вим пов тор ним
лі ку ван ням за пі вро ку.

До ком плек су ме ди ко-психо -
ло го-пе да го гіч них за хо дів вхо -
дять лі ку валь но-охо рон ний і лі -
ку валь но-тре ную чий ре жи ми
(від по від но до ві ку і ста ну здо -
ров'я ді тей), ор га ні за ція ра ціо -
наль но го хар чу ван ня, пси хо те -
ра пев тич ні дії, ло го пе дич ні за -
нят тя, рит мі ка, тру до те ра пія.

Ана ліз по каз ни ків здо ров'я
ді тей дош кіль но го ві ку м. Ки є ва
за 2001-2008 рр. (рис. 1-4) по -
ка зав, що де фек ти мо ви най ви -
раз ні ші у дош кіль ни ків 4-7 ро -

ків (66,0-80,9‰) та у шко ля рів-
пер шо клас ни ків (40,2-61,9‰).
З ві ком чи сель ність ді тей з ці єю
ва дою змен шу єть ся до 1,9-
2,8‰ (рис. 1). Що до функ цій
зо ру (рис. 2), то у дош кіль ни ків
по ру шен ня спо сте рі га єть ся у
40,0-53,5‰ та збіль шу єть ся
май же втри чі у ви пу скни ків за -
галь но освіт ніх шкіл. 

Хво ро би нер во вої си сте ми
(рис. 3) по сі да ють про між не
міс це (16,8-22,2‰). По ру шен -
ня по ста ви та ско ліоз ді аг но -
сту ють ся вже у дош кіль нят, від -
по від но у 48,6-66,5‰ та 6,6-
8,6‰. З ві ком ця па то ло гія
зрос тає у 3-7 ра зів (рис. 4). 

Та ка си туа ція по тре бує прий -
нят тя від по від них за хо дів що до
ство рен ня оп ти маль них умов
для своє ча сної ді аг но сти ки та
ко рек ції вия вле них по ру шень у
здо ров'ї ді тей, по чи наю чи з
ран ньо го ві ку.

Вис нов ки
1. Усклад нен ня змін у здо ров'ї

су ча сно го по ко лін ня ді тей ви ма -
га ють роз роб ки ді є вих про фі лак -
тич них про грам, які б охо плю ва -
ли ран ню ко рек цію вад ро звит ку
ди ти ни, пов не за без пе чен ня ді -
тей з об ме же ни ми мо жли во стя -
ми здо ров'я спе ціаль ни ми за -
кла да ми ком пен сую чо го ти пу з
ме тою про дук тив но го ви ко ри -
стан ня сен си тив них пе ріо дів
ста но влен ня ви щих пси хіч них
функ цій ор га ніз му.

2. За без пе чен ня ді тей аде -
кват ним ме ди ко-психо ло гіч -
ним су про во дом до ціль но здій -
сню ва ти пе ре важ но за міс цем
про жи ван ня.

3. Кож на ди ти на має пра во на
ос ві ту та одер жан ня необхід ної
спе ціа лі зо ва ної до по мо ги у
будь-яко му нав чаль но му за -
кла ді (ос ві та у спе ціа лі зо ва но -
му за кла ді, гру пах ко рот ко ча -
сно го пе ре бу ван ня для ді тей,
які не мо жуть ре гу ляр но ві дві -
ду ва ти спе ціаль ні дош кіль ні за -
кла ди, на ба зі ди тя чих по лі клі -
нік, за кла дів за галь но го ти пу).

4. Необхід ність мо дер ні за ції
змі сту спе ціаль ної ос ві ти на ос -
но ві впро ва джен ня ін фор ма цій -
них тех но ло гій, що пі дви щить рі -
вень со ціаль ної адап та ції ді тей з
об ме же ни ми мо жли во стя ми.

5. До ціль ність впро ва джен ня
дос ві ду роз ви не них кра їн сві ту
та РФ що до психо ло го-пе да го -
гіч но го су про во ду ді тей з
особли ви ми по тре ба ми ро звит -
ку і ви ко ри стан ня ін фор ма -
ційних тех но ло гій за ра ху нок
комп'ютер них мо де лей у нав -
чаль но му про це сі.

Рисунок 4
Порушення постави та сколіоз у дітей м. Києва, ‰
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і зу аль не ото чен ня су ча сної ди ти ни ха рак -
те ри зу єть ся склад ним ком плек сом аг ре -
сив них фак то рів — те ле ба чен ня, різ но ма -
ніт ні комп'ютер ні та ві део іг ри, нав чаль ні
комп'ютер ні про гра ми, пі друч ни ки і по сіб -
ни ки, елек трон ні іграш ки, мульт име дій ні
си сте ми то що. Всі ці фак то ри знач но
збіль шу ють за галь не на ван та жен ня на зо -
ро ву і нер во ву си сте ми ор га ніз му шко ля -
рів, їх ній пси хіч ний стан і ма ють зна чен ня
іс тот них чин ни ків ри зи ку ви ни кнен ня до -
но зо ло гіч них і па то ло гіч них ста нів у ді тей,
осо бли во мо лод шо го ві ку [1, 2]. 

Тра ди цій ним фак то ром ві зу аль но го ото -
чен ня ди ти ни є дру ко ва на про дук ція, зо кре -
ма уч бо ві ви дан ня. Ре фор му ван ня ос ві ти
сприя ло знач но му усклад нен ню нав чаль них
про грам, по яві но вих пред ме тів і од но ча сно
з цим но вих пі друч ни ків, по сіб ни ків то що.
Од нак ро бо та з пі друч ни ком за ли ша єть ся
ос нов ним ви дом уч бо вої діяль но сті шко ля -
рів у шко лі і вдо ма. Іс ную ча ни ні ре гла мен та -
ція шриф то во го офор млен ня дру ко ва ної
про дук ції для ді тей (ДСан ПіН 5.5.6-138-
2007 "Гі гі є ніч ні ви мо ги до дру ко ва ної про -
дук ції для ді тей") не ви рі шує про блем три ва -
ло го і ба га то ра зо во го чи тан ня уч бо во го ма -
те рі а лу для най кра що го за пам'ято ву ван ня,
що по си лює дію зо ро во го на ван та жен ня на
функ ціо наль ний стан ді тей [3, 4]. 

У зв'яз ку з цим ме тою на ших дос лід-
жень бу ло про ве ден ня гі гі є ніч ної оцін ки
ві зу аль но го ото чен ня ді тей мо лод шо го
шкіль но го ві ку з виз на чен ням впли ву ві зу -
аль но го на ван та жен ня на функ ціо наль -
ний стан зо ро во го ана лі за то ра. 

Ма те рі а ли та ме то ди. Для виз на чен ня
фак то рів ві зу аль но го ото чен ня ді тей шкіль -
но го ві ку бу ло про ве де но ан ке ту ван ня 296
уч нів 6-10 кла сів за галь но освіт ніх шкіл. Роз -
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