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Abstract 

The article presents the definition and theoretical justification of approaches to the psychological support of 

adaptation and rehabilitation of visually impaired people in the context of development and implementation of this 

area. Conceptual theoretical and methodological approaches have been identified, which have become the basis 

for the development of a system of psychological rehabilitation, which can be implemented in the conditions of 

any rehabilitation institution for visually impaired people. The necessity of optimization, modernization of the 

process of social and psychological adaptation of persons with visual impairments, and establishment of practical 

implementation of the system of psychological assistance to persons with visual deprivation are proved. It is noted 

that today there are no organizations that professionally deal with systemic psychological support for the rehabil-

itation of the visually impaired, while psychological rehabilitation is a necessary direction in the rehabilitation of 

the visually impaired. The relevance and necessity of the introduction of theoretical, methodological, and organi-

zational developments in the activities of centers and services for the provision of psychological assistance in the 

adaptation and social integration of persons with visual impairments are substantiated. The organizational model 

of providing psychological care depending on the stage of a person with visual impairments is presented. Attention 

is focused on the peculiarities of the psychologist's work with blind and visually impaired people, which are the 

selection and modification of methods, techniques, exercises, and writing training programs, in relation to their 

needs that meet not only psychological rehabilitation but also the entire rehabilitation process in general. Methods 

should be focused on the formation of communication skills, on the active development of the social environment, 

all materials should be easy to hear and adapt to the needs and demands of rehabilitators. 

Prospects for further development and testing of modern methods of psychological rehabilitation of visually 

impaired people, taking into account international experience. 

Анотація 

В статті представлено визначення та теоретичне обґрунтування підходів психологічного супроводу 

адаптації та реабілітації осіб з інвалідністю по зору в контексті розробки та впровадження даного напря-

мку. Визначені концептуальні теоретичні та методичні підходи, що стали підґрунтям для розробки сис-

теми психологічної реабілітації, яка може реалізовуватися в умовах будь-якої реабілітаційної установи для 

осіб з інвалідністю по зору. Доведено необхідність оптимізації, модернізації процесу соціально-психоло-

гічної адаптації осіб з порушеннями зору та налагодженню практичного впровадження системи психоло-

гічної допомоги особам з зоровою депривацією. Відмічено, що на сьогодні відсутні організації, які профе-

сійно займаються системним психологічним супроводом реабілітації осіб з інвалідністю по зору, в той час, 

коли психологічна реабілітація є необхідним напрямком в реабілітації осіб з інвалідністю по зору. Обґру-

нтовано актуальність та необхідність впровадження теоретико-методологічних та організаційних розробок 

в діяльності центрів і служб з надання психологічної допомоги в адаптації та соціальній інтеграції осіб з 

інвалідністю по зору. Презентовано організаційну модель надання психологічної допомоги залежно від 

стадії в якій перебуває людина з порушеннями зору. Акцентовано увагу на особливостях роботи психолога 

з незрячими людьми та людьми з порушеннями зору, які полягають в підборі і модифікації методик, технік, 
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вправ і написанню тренінгових програм, стосовно до їхніх потреб, що відповідають завданням не тільки 

психологічної реабілітації, але і всього реабілітаційного процесу в цілому. Методики повинні бути орієн-

товані на формування навичок комунікативної культури, на активне освоєння соціального середовища, всі 

матеріали мають легко сприйматися на слух та адаптуватися відповідно до потреб та запиту реабілітантів. 

Відмічено перспективи подальших розробок та апробації сучасних методик психологічної реабілітації 

осіб з інвалідністю по зору з врахуванням міжнародного досвіду.  
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Актуальність дослідження. Нині сучасність 

та розвиток суспільства визначається не лише еко-

номічними критеріями, а й зростанням тенденцій 

до гуманізації та розробки оптимально можливих 

шляхів інтеграції осіб з інвалідністю як повнопра-

вних учасників всіх процесів. Сучасне суспільство 

повертається в бік рівних прав і рівних можливос-

тей для всіх верств населення, забезпечення досту-

пності в соціокультурному та інформаційному се-

редовищі. На сьогодні рівень інвалідизації жителів 

планети становить понад мільярд осіб або 15 %. В 

Україні чисельність осіб з інвалідністю становить 

близько 2-х мільйонів, а це – 6,1 % від загальної 

чисельності населення нашої держави. Разом з тим 

продовжуються наукові пошуки ефективних шля-

хів реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі й 

інвалідністю по зору [1,8].  

В тифлопсихології спостерігається розши-

рення горизонтів у вивченні особистості з зоровою 

деривацією, що дає змогу оптимізувати сам процес 

соціально-психологічної адаптації осіб з порушен-

нями зору.  

Вивчення психологічних особливостей та ди-

наміки особистісних змін у людей з інвалідністю 

по зору, а також здійснення кваліфікованого пси-

хологічного супроводу є однією з актуальних про-

блем в сфері соціальної політики, в рамках реабілі-

тації даної категорії людей. У вітчизняній науці ро-

зглядаються різні аспекти вивчення означеної 

проблеми, проте психологічна реабілітація, психо-

логічна допомога особам з інвалідністю по зору 

потребує ґрунтовного вивчення. 

Втрата зору призводить до певної перебудови 

психіки і поведінки, будується нова система пере-

живань, порушується звичне стереотипне світо-

сприйняття, включається новий адаптаційний ре-

жим. Тому феномен адаптації є найбільш складним 

і багатовимірним в контексті соціальної адаптації 

особистості з зоровою деривацією та потребує ви-

вчення в історико-психологічному розрізі. 

Мета статті полягає у визначенні теоретич-

них та методологічних підходів психологічного су-

проводу адаптації та реабілітації осіб з інвалідні-

стю по зору. 

Завдання проаналізувати основні аспекти ада-

птації та реабілітації; визначити сучасні підходи 

психологічного супроводу реабілітації осіб з інва-

лідністю по зору. 

Методи дослідження. В статті використову-

вались наступні методи: аналіз, порівняння та сис-

тематизація науково-методичних, вітчизняних та 

зарубіжних літературних джерел із спеціальної пе-

дагогіки та психології. 

Результати. Теоретичний аналіз наукових 

джерел дозволяє виділити ряд концепцій, в основі 

яких концепції інвалідизації А. Мухлаєвої. 

1. Структурно-функціональний аналіз (Т. Па-

рсонс, Р. Мертон, К. Девіс) – основні ідеї полягали 

в соціальній політиці держави по відношенню до 

осіб з інвалідністю. Основні поняття: «інваліди», 

«діти з обмеженими можливостями».  

2. Соціально-антропологічний аналіз (Е. Дюр-

кгейм) – в осннові ідеї про форми соціальних від-

носин, соціальні інститути та механізми соціаль-

ного контролю. Основні поняття: «діти з обмеже-

ними можливостями», «нетипових діти».  

3. Символічний інтеракціонізм (Дж. Г. Мід, Ч. 

Кулі) – в основі ідеї символів, ролей, становлення 

соціального «Я», стереотипи і самоконтроль в ра-

мках поняття «інвалід». Основні поняття: «інва-

лід». 

4. Класична соціологічна теорія (М. Вебер, Н. 

Смелзер) розкриває ідеї: суб'єктивно осмислені дії 

індивіда, орієнтованого на поведінку інших людей; 

специфічні механізми соціальної адаптації осіб з 

обмеженими можливостями; визначення основних 

компонентів девіації – людина, якій властива дана 

поведінка; норма або очікування – критерій оцінки 

поведінки як девіантної, як соціум реагує на дану 

поведінку. 

5. Феноменологічна теорія (П. Бергер, Т. Лу-

ман, А. Щюц) – в основі про процеси соціального 

конструювання реальності; специфіку повсякден-

ного сприйняття інвалідності, мислення і діяльно-

сті; агенти і продукт конструювання Основні по-

няття «діти з обмеженими можливостями», «нети-

пові діти».  

6. Концепція соціалізаційної норми (А. Кова-

льова) – в основі корекція відхилень або запізнілої 

соціалізації на рівні конкретних соціальних груп і 

окремих індивідів; запізніла соціалізація як прид-

бання набору соціальних ролей дорослого, зву-

ження меж самостійності, інфантилізм. Основні 

поняття: «індивід з обмеженими можливостями», 

«соціалізація тих, хто не чує». 

7. Концепція біологізаторського розвитку ди-

тини (Л. Виготський) – в основі ідеї соціального 

виховання дітей з обмеженими можливостями; фо-

рмування підходів психодіагностики по відно-

шенню до дітей-інвалідів. Основні поняття: «нети-

пова дитина», «дефект», «діти-інваліди». 

8. Нова теорія виховання (П. Блонського) по-

лягає в доказі наукової неспроможності теорії мо-

ральної дефективностї, згідно з якою моральне ка-

ліцтво визначалося як специфічне психічне захво-

рювання, не пов'язане з іншими відхиленнями в 
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психічному та фізичному розвитку дитини. Осно-

вні поняття: «дефективність». 

На сьогодні існують різні підходи до теорети-

чного обґрунтування проблеми психології осіб з 

інвалідністю. Так, одним з них є гомеостатичний 

підхід в основі якого є вчення про гомеостаз. По-

няття «гомеостаз» визначається як рухомий рівно-

важний стан системи, що зберігається в процесі 

взаємодії з різними внутрішніми і зовнішніми фак-

торами (А. Маклаков). Основою вчення про гоме-

остаз, є уявлення про те, що будь-яка система пра-

гне до збереження своєї стабільності. Отримуючи 

сигнали про загрозливі системі зміни, організм за-

пускаєає механізми, які продовжують працювати 

до тих пір, поки не вдається повернути її в рівно-

важний стан. Цей підхід представлений у роботах 

А. Литвака у вирішенні проблеми адаптації незря-

чих осіб. При тотальній або парціальній сліпоті, як 

і при будь-якому іншому порушенні роботи аналі-

заторів, різко змінюються умови життєдіяльності 

людини. Так, скорочення кількості зорових та про-

пріоцептивних імпульсів, що надходять ззовні в 

мозок негативно позначаються на тонусі кори, від 

якого залежить психічна діяльність особистості, її 

характер реакцій у відповідь. Відповідно активація 

інших коркових центрів призводить до утворення 

нових тимчасових нервових зв'язків і до приду-

шення старих, а в кінцевому результаті – до вини-

кнення нового динамічного стереотипу [2,6]. 

Процес адаптації у осіб з інвалідністю по зору 

проявляється в порушенні емоційної сфери, що пе-

вною мірою відбивається на вищій нервовій діяль-

ності. Уникнути цього можливо лише раннім втру-

чанням в процесс адаптації осіб з порушеннями 

зору за допомогою відновлення гомеостазу (відно-

влення рівноваги особистості і оточення) та реада-

птації в процесі реабілітації. При цьому важливу 

роль у відновленні рівноваги у взаємодії людина-

оточення відіграє сама активність особистості та її 

свідомість.  

Включення в різні види діяльності (ігрову, на-

вчальну, трудову) підвищує активність людей з по-

рушеннями зору, розвиває мотиваційну сферу, се-

нсибілізує чутливість збережених і порушених 

аналізаторів, позитивно позначається на розвитку 

вищих психічних функцій (В. Акімушкін, К. Мор-

гулик, М. Земцова, А. Кондатов) [4,11]. 

З позицій комплексного підходу акцент падає 

на розуміння адаптації як результату взаємодії осо-

бистості з середовищем, при цьому відбувається 

перетворення як особистості так і середовища. З 

точки зору комплексного підходу адаптація є бага-

торівневим утворенням, де виділяються і нижчі і 

вищі рівні: біологічний, психофізіологічний, пси-

хологічний, особистісний, соціальний рівні адап-

тації в мікро- і макросередовищі та в самій особи-

стості. З даних позицій порушення зору розгляда-

ються як складна біопсихосоціальна проблема.  

У теоретико-експериментальних досліджен-

нях відзначається негативний вплив порушень 

зору на всі рівні психічної організації людини, які 

проявляються в зміні психофізіологічних реакцій, 

емоційних станів, особистісних якостей, системи 

ціннісних орієнтацій і життєвих установок, відно-

син, діяльності та поведінки. Тому, на сьогодні 

особливу увагу в приділяти особистісним детермі-

нантам осіб з інвалідністю по зору в реабілітації та 

соціальній адаптації. 

З позицій екзистенціальної психології втрата 

зору або різке зниження зорових функцій розгля-

дається як травмуюча подія, як глибинна особисті-

сна криза, що супроводжується переживанням лю-

диною почуття втрати сенсу життя, незворотності 

змін, що відбулися (Р. Бандзявечене, І. Волкова, З. 

Ермоловіч, А. Литвак, Ю. Дем'янов, В. Сорокін, N. 

Lukoff) [3,10]. 

Специфіка протікання особистісної кризи і 

стратегії її подолання обумовлені безліччю біоло-

гічних, психологічних і соціальних факторів (сту-

пінь тяжкості і характер зорового порушення, осо-

бистісні особливості, взаємовідносини з соціаль-

ним оточенням, гендерна приналежність). У той же 

час сенсорні або моторні порушення, що призво-

дять до інвалідності, розглядаються не тільки з по-

зиції обмеження. 

Переживання особистістю кризових подій або 

«потрясіння», поряд з виникненням негативних 

емоцій, відчаю, депресії містить внутрішній поте-

нціал особистісного зростання, який полягає в мо-

білізації життєвої активності особистості, в розу-

мінні і прийнятті себе, в переосмисленні власного 

життя, в формуванні нових зв'язків і відносин, у 

включенні глибинних резервів психіки (В. Ана-

ньев). [7] 

Провідним психологічним фактором реабілі-

тації та інтеграції осіб з інвалідністю по зору є: зда-

тність людини до усвідомлення і особистісної інте-

грації нового стану і нового досвіду, до вироб-

лення позитивного ставлення до себе і до власного 

життя в умовах відсутності або порушення зору, до 

прийняття відповідальності за власне життя і до 

конструктивної активності, спрямованої на подо-

лання соціально-психологічних наслідків, вироб-

лення принципово інших, але не менш ефективних 

у порівнянні з минулим досвідом стратегій і при-

йомів поведінки. Саме тому, сьогодні не менш зна-

чущими та актуальними визнаються психологічні 

та особистісні аспекти адаптації осіб з інвалідні-

стю по зору. 

У той же час відсутні організації, які профе-

сійно займаються комплексним психологічним су-

проводом реабілітації осіб з інвалідністю по зору, 

в той час, коли психологічна реабілітація є необ-

хідним напрямком реабілітації осіб з інвалідністю 

по зору. У зв'язку з цим актуальною є розробка те-

оретико-методологічних та організаційних основ 

діяльності центрів і служб з надання психологічної 

допомоги в адаптації та соціальної інтеграції осіб з 

інвалідністю по зору.  

На підставі теоретичного аналізу літератури 

нами була розроблена модель психологічної підт-

римки для осіб з інвалідністю по зору, яка успішно 

реалізувала себе в одному з комунальних центрів 

м. Києва для осіб з інвалідністю по зору. Так, в ки-

ївському центрі незрячих реабілітація проводиться 
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за напрямками: методичного забезпечення, право-

вої допомоги та сприяння працевлаштуванню; со-

ціально-побутової реабілітації, культури, естетич-

ного виховання та етикету; орієнтування, мобіль-

ності, інформаційних технологій та оперативного 

друку; сприяння корекційному вихованню, інклю-

зивній освіті, професійній орієнтації, професій-

ному навчанню; фізичної та психологічної реабілі-

тації, оздоровлення та розвитку особистості. В ко-

жному відділі працюють спеціалісти, фахівці з 

напрямку, які надають як консультативну допо-

могу так і проводять комплексну реабілітацію осіб 

з інвалідністю по зору. 

Так, у співпраці з керівником центру нам вда-

лося розробити та впровадити систему психологі-

чної реабілітації на базі центру, яка може функціо-

нувати в умовах будь-якої реабілітаційної уста-

нови для осіб з інвалідністю по зору.  

Основні її напрямки: науково-методична та 

навчальна робота, психологічна допомога. 

Науково-методична та навчальна робота пе-

редбачала розробку теоретико-методичних та ор-

ганізаційних засад діяльності служби, організацію 

навчальних семінарів для фахівців, родин, студен-

тів зі спеціальності та волонтерів. Даний напрямок 

допоможе в дослідженні проблеми реабілітації та 

адаптації осіб з інвалідністю по зору, у вивченні 

особистісних ресурсів, обґрунтувати та впрова-

дити діагностичні, корекційні та розвивальні ме-

тоди роботи психологічного напрямку. А також у 

співпраці з науковою установою розробити курси 

підвищення кваліфікації з даного напрямку. 

Основними завданнями психологічної допо-

моги в умовах діяльності центрів і служб з надання 

допомоги в адаптації та соціальної інтеграції осіб з 

інвалідністю по зору ми визначили наступні: допо-

мога в соціальній та особистісній адаптації до се-

редовища і до змін в житті в цілому, гармонізація 

ставлення до себе, до інших людей і до навколиш-

нього світу; підтримка в професійній та особистіс-

ній самореалізації; вироблення механізмів для по-

долання труднощів у соціально-психологічній ада-

птації та особистісному саморозвитку; оптимізація 

відносин в мікро- та макросередевищі; підвищення 

психічних ресурсів та адаптаційних можливостей 

діяльності осіб з інвалідністю по зору. 

Психологічна допомога включає в себе насту-

пні аспекти роботи: 

діагностика індивідуально-психологічених 

особливостей особистості; міжособистісних, сі-

мейних відносин; професійних уподобань, здібно-

стей, інтересів, схильностей;  

 психологічне консультування в особистих і 

соціальних проблемах, допомога в гармонізації ві-

дношення до себе, до оточуючих, до соціального 

оточення; підвищення самоприйняття, впевненості 

в собі; 

профілактика можливих труднощів в адапта-

ції осіб з інвалідністю по зору, формування умінь і 

навичок саморегуляції, релаксації, сприяння пов-

ноцінному особистісному і професійному розви-

тку; 

вдосконалення вмінь і навичок міжособистіс-

ного сприйняття, ефективного ділового та особис-

того зростання, взаєморозуміння, запобігання і по-

зитивного вирішення конфліктних ситуацій; 

допомога в подоланні психологічних наслід-

ків після втрати зору, психологічний супровід реа-

білітації і соціально-психологічної адаптації лю-

дей, які втратили зір в зрілому віці, людей похи-

лого віку. 

Робота психолога в процесі психологічної ре-

абілітації складається з напрямків: 

1. Діагностика проблемних зон, особистісного 

потенціалу, адаптивних можливостей, особливос-

тей комунікативних процесів. 

2. Психологічне консультування (індивідуа-

льні та групові консультації з особистих запитам, 

допрофесійної підготовки), також в робочому про-

цесі використовуються психологічні тренінги різ-

ної спрямованості. 

3. Психокорекція: ставлення до себе, до соці-

уму, до свого захворювання. 

4. Профілактика дезадаптивних станів, фор-

мування вмінь і навичок саморегуляції, релаксації, 

допопога в професійному та особистісному розви-

тку. 

5. Психологічна підтримка в подоланні психо-

логічних наслідків втрати зору.  

Аналіз наукових джерел та прпктичного дос-

віду роботи дає можливість визначити стадії пси-

хологічних реакцій людей, які втратили зір. 

І. Стадія. Шок. Людина знаходиться в шоко-

вому стані. Це здається нереальним. Людина розсі-

яна і в підвищеному тривожному стані. Труднощі 

в адаптації. Відмовляється говорити про проблему. 

Такий стан може бути від кількох годин до кількох 

днів. 

ІІ. Стадія. Удар. Ця стадія починається, коли 

шоковий стан уже минув. Спостерігаються різні 

види реакцій: фізичні, емоційні, поведінкові. Лю-

дина збуджена, розгнівана та звинувачує себе та ін-

ших в тому, що трапилося.  

Емоційно це проявляється через: страх – страх 

майбутнього, хвилює, як буде виглядати, що інші 

подумають, це вплине на все подальше життя; за-

перечення – відмова прийняти втрату зору, споді-

ваючись, що це тимчасово і медикаментозно ще 

можна все виправити; гнів – сильна емоція, яка ча-

сто супроводжується відсутністю страху та само-

обвинуваченням; гнів може супроводжуватися фі-

зіологічними симптомами (нудота, тремор, тахіка-

рдія, головний біль, розлади сну); провина – 

почуття, яке відчувають перед рідними та близь-

кими; безпорадність – людина не знає, як допомо-

гти самій собі, боїться зробити щось не так. 

Цей стан може тривати 2-3 дні, без необхідної 

психологічної допомоги – до декількох тижнів. Ва-

жливо розуміти, що ці всі реакції є нормальними 

на нетипову ситуацію. 

ІІІ. Стадія. Вирішення. На цій стадії людина 

починає усвідомлювати, що зір втрачений. Лю-

дина починає інтерпретувати це як нещасний випа-

док, трагічну подію в житті, яку потрібно прийняти 

та пережити. 
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Подальші стадії залежать від вчасно отрима-

ної реабілітаційно-психологічної допомоги.  

Особливості роботи психолога з незрячими 

людьми полягають в підборі і модифікації мето-

дик, технік, вправ і написанню тренінгових про-

грам, стосовно до їхніх потреб, що відповідають 

завданням не тільки психологічної реабілітації, але 

і всього реабілітаційного процесу в цілому. Мето-

дики повинні бути орієнтовані на активне освоєння 

соціального середовища і формування навичок ко-

мунікативної культури. Також всі матеріали по-

винні легко сприйматися на слух та адаптуватися 

відповідно до реабілітанта (модифікуватися). 

Для створення програми, яка відповідає цілям 

реабілітаційного процесу, необхідне знання теорії 

тифлопсихології, загальних положень про реабілі-

тацію незрячих, психологічних особливостей не-

зрячих людей та людей з порушеннями зору. 

Висновки. Завершуючи, відзначимо, що ви-

значення підходів психологічного супроводу адап-

тації та реабілітації осіб з інвалідністю по зору дає 

можливість розширення горизонтів наукових по-

шуків в напрямку психологічної реабілітації. 

Практичний бік вирішення питання впровадження 

та підняття рівня психологічної реабілітації осіб з 

інвалідністю по зору не залежно від типу установи 

вимагає підняття питання на законодавчому рівні 

у відповідних структурах. Співпраця наукових ус-

танов та установ, що надають реабілітаційні пос-

луги сприяє вивченню міжнародного досвіду та 

впровадженню у вітчизняну систему реабілітації 

осіб з інвалідністю по зору. В подальших перспек-

тивах планується розробка додаткових напрямків 

психологічної реабілітації, що сприятиме охоп-

ленню більшого спектру запитів щодо психологіч-

ної допомоги. 
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