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Деякі аспекти реалізації послуги ранього 
втручання для дітей з порушеннями слуху
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У статті розглянуто сучасні тенденції в освіті дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, 
акцентовано на розроблені та впроваджені системи раннього втручання як однієї з умов подаль-
шого успішного розвитку та навчання дітей з порушеннями слуху. Виокремлено основні завдання, 
принципи та моделі роботи центрів ранньої допомоги. На основі аналізу теоретичних підходів та 
практики зроблено висновок про доцільність організації центрів на базі спеціальних закладів освіти 
для дітей з порушеннями слуху. Саме така модель сприяє залученню матеріальних, методичних, 
кадрових ресурсів, оптимальному врахуванню потреб, дотриманню наступності в організації на-
вчання. Підкреслюється необхідність залучення у процес реабілітації членів родини та делегування 
їм провідної ролі у розвитку дитини раннього віку, забезпечення комунікативно насиченої взаємодії 
та емоційного контакту вдома, формування соціальних навичок переважно в ігровій формі, органі-
зації природного розвивального середовища.
Ключові слова: діти раннього віку, порушення слуху, супровід, система раннього втручання.
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ВАЖНЫЕ АсПЕКтЫ РЕАЛИЗАЦИИ УсЛУГИ РАННЕГО ВмЕШАтЕЛЬстВА ДЛЯ ДЕтЕЙ с НАРУШЕНИЕм 
сЛУХА
В статье рассмотрены современные тенденции в образовании детей с особыми 
образовательными потребностями. В частности, акцентировано на разработку и внедрение 
системы раннего вмешательства как одно из условий дальнейшего успешного развития и обу-
чения детей с нарушениями слуха. Выделены основные задачи, принципы и модели работы 
центров ранней помощи. На основе анализа теоретических подходов и практики сделан вывод 
о целесообразности организации центров на базе специальных учебных заведений для детей с 
нарушениями слуха. Именно такая модель способствует привлечению материальных, методи-
ческих, кадровых ресурсов, оптимальному учету потребностей, соблюдению преемственности 
в организации обучения. Подчеркивается необходимость вовлечения в процесс реабилитации 
членов семьи и делегирования им ведущую роль в развитии ребенка раннего возраста, обес-
печение коммуникативного насыщенного взаимодействия и эмоционального контакта дома, 
формирования социальных навыков преимущественно в игровой форме, организации есте-
ственной развивающей среды.
Ключевые слова: дети раннего возраста, нарушения слуха, сопровождение, система раннего вме-
шательства.
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IMPoRtAnt AsPects oF IMPLeMentInG An eARLY InteRVentIon seRVIce FoR cHILDRen WItH 
HeARInG IMPAIRMents
The article considers current trends in the education of children with special educational needs. In par-
ticular, emphasis is placed on the developed and implemented systems of early intervention as one of 
the conditions for further successful development and education of children with hearing impairments. 
The aim of the article is to highlight some theoretical provisions of the study of early intervention services 
for children with hearing impairments as an innovative area of activity of a special educational institution. 
Provided that the subject of the study is early intervention, it is necessary to clarify the essence of the 
category “early intervention service for children with hearing impairments”, analysis of conceptual provi-
sions, determining the content and organizational forms of necessary care.
The main tasks, principles and models of operation of early care centers are highlighted. Based on the 
analysis of theoretical approaches and practice, a conclusion was made about the feasibility of organizing 
centers on the basis of special educational institutions for children with hearing impairments. This model 
contributes to the involvement of material, methodological, human resources, optimal consideration of 
needs, compliance with continuity in the organization of training. The need to involve family members 
in the rehabilitation process and delegate to them a leading role in the development of young children, 
providing communicative interaction and emotional contact at home, the formation of social skills mainly 
in the form of games, the organization of the natural developmental environment.
Keywords: young children, hearing impairment, support, early intervention system.

Актуальність проблеми дослідження. У визначенні і конкретизації напрямів 
сучасного науково-педагогічного дослідження необхідно враховувати, по-перше, 
світові та національні тенденції розвитку освіти; по-друге, соціокультурні потре-
би в Україні. 

Щодо освітніх тенденцій. категорія «раннє втручання» виступає як одне з 
основних понять модернізації національної системи освіти дітей з особливими 
освітніми потребами; першочерговим завданням для розбудови галузі розгляда-
ється запровадження в якості обов’язкової системи раннього розвитку/ранньо-
го втручання на державному рівні, що представляє комплексну послугу/допо-
могу для родин дітей від народження до 3 років включно, що мають особливі 
потреби або ризик виникнення таких потреб; забезпечується мультидисциплі-
нарною командою фахівців та поєднує медичну, психологічну, соціальну, педа-
гогічну складові; є сімейноорієнтованою та спрямована на розвиток дитини 
в домашньому середовищі; передбачає раннє виявлення, належну діагностику, 
психолого-педагогічний та корекційно-розвивальний супровід, підтримку бать-
ків (законних представників).

У контексті дослідження важливими є аспекти, що відображенні в міжна-
родних документах: «конвенція про права дитини» (1989 р., ратифіковано Укра-
їною у 1991 р.), «конвенція про права осіб з інвалідністю» (2006 р., ратифіко-
вано Україною у 2009 р.); резолюція Генеральної асамблеї оон «перетворення 
нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» (2015 р.), 
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основні положення якої адаптовано до вітчизняного контексту та відображено в 
національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» (2017 р.).

прийняття постанови кабінету Міністрів України «деякі питання діяльнос-
ті національної ради з питань раннього втручання» (2019 р.) стало підґрунтям 
діяльності консультативного органу кабінету Міністрів України з питань форму-
вання та реалізації державної політики з раннього втручання.

проблема раннього втручання знайшла відображення в нормативних доку-
ментах: проєкт «концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку» (в. воро-
нов, н. Гавриш, л. канішевська, т. піроженко, о. рейпольська, с. сисоєва та 
ін.; 2020 р.), «концепції створення та розвитку системи надання послуги ранньо-
го втручання в Україні» (2019 р.).

в останній визначено вихідні положення щодо послуги раннього втручання: 
максимальне залучення найближчого оточення дитини для реалізації програми; 
забезпечення виконання протоколів, що спрямовані на розвиток дитини; недо-
пущення дискримінації та порушення конфіденційності; міжвідомча співпраця та 
міждисциплінарність (залучення спеціалістів різних відомств і галузей, упоряд-
кування та комбінування/інтегрування їхніх послуг); професійність (відповід-
на підготовка фахівців); уніфікованість і стандартизація якості (надання послу-
ги відповідно до індивідуальних потреб дитини та її сім’ї незалежно від місця 
отримання, використання міжнародних стандартизованих методів); територіальна 
доступність (надання послуги в межах доступної відстані, створення мобільних 
бригад для консультування за місцем проживання); моніторинг та підзвітність 
(регулярне звітування щодо ефективності надання послуги перед її здобувача-
ми, територіальними громадами, суспільством); використання успішної практики 
(динаміка проблеми на основі інтеграції вже наявного вітчизняного та кращо-
го зарубіжного досвіду).

актуальними залишаються розроблені в інституті спеціальної педагогіки 
і психології імені Миколи Ярмаченка напн України «концепція розвитку 
дошкільної освіти дітей із порушеннями слуху» (в. Жук, в. литвинова, о. таран-
ченко, о. Федоренко, в. Шевченко; 2014 р.) та «концепція розвитку освіти 
дітей з порушеннями слуху» (о. таранченко, о. Федоренко; 2015 р.), які визна-
чають стратегічні напрями модернізації галузі і орієнтовані на сучасні світові 
тенденції в організації допомоги дітям із порушеннями слуху: ранню діагности-
ку порушень слуху та ранній початок фахового супроводу; комплексний підхід 
до організації допомоги дітям із порушеннями слуху та їх родинам; варіатив-
ність форм надання освіти та методичних підходів до навчання; гнучкість зміс-
ту та індивідуалізація процесу навчання і виховання; зміну підходів до визна-
чення необхідних для дитини послуг, зокрема, відмова від опори на категорії 
порушень, натомість насамперед врахування індивідуальних особливостей розви-
тку, потреб кожної дитини.

розглядаючи можливості соціальних інститутів в контексті проблеми ранньо-
го втручання для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема порушеннями 
слуху, доцільно говорити про систему спеціальних закладів (навчально-реабілі-
таційні центри, спеціальні школи та дошкільні заклади), діяльність яких спря-
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мована на здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень, 
виконання важливих соціальних функцій. Маючи у своєму арсеналі багаторіч-
ний практичний досвід, матеріальні (спеціальну техніку, апаратуру, комп’ютерні 
програми тощо) та кадрові ресурси, вони також можуть (за відповідної модер-
нізації) забезпечувати систематичну допомогу сім’ям дітей раннього віку з пору-
шеннями слуху, відтак виконувати функції центру раннього вручання.

У «положенні про спеціальну школу/ навчально-реабілітаційний центр» 
(2019 р.) зокрема зазначено: «спеціальна школа/ центр може мати у своєму 
складі структурні підрозділи, у тому числі філії, дошкільні групи, інтернат з 
частковим або повним утриманням учнів (вихованців)».

варто підкреслити: на сучасному етапі значною є увага сурдопедагогічної 
громадськості до розвитку системи надання послуги раннього втручання саме 
стосовно спеціальних закладів. питання про надання кваліфікованої спеціальної 
допомоги від народження/ етапу діагностування, зокрема, піднімалися на майстер 
класі «послуги раннього втручання для дітей з порушеннями слуху» в рамках 
V Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітоло-
гії «діти з особливими потребами в освітньому просторі» (чернігів, 2019 р.), 
науково-практичному семінарі «комплексний супровід дітей з порушеннями 
слуху: співпраця фахівців» (краматорськ, 2019 р.) та інших заходах, присвяче-
них освіті дітей з порушеннями слуху.

на майстер класі успішний досвід консультування батьків та супроводжен-
ня родин, що мають дітей раннього віку з порушеннями слуху, презентувала 
директор чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1; фахівці 
Медичного центру слухової реабілітації «аврора» представили сучасні медич-
ні та педагогічні технології роботи з дітьми раннього віку, а також акцентува-
ли, що діагностуючи порушення слуху у дитини, батьки часто опиняються у 
ситуації невизначеності, їм бракує необхідної інформації та підтримки. Можна 
говорити про «особливі потреби батьків», серед яких консультативна, методич-
на, психологічна тощо.

Аналіз наукової літератури з проблеми, виокремлення невирішених рані-
ше аспектів проблеми. різні аспекти проблеми (сутність категорій «раннє втру-
чання», «комплексний супровід»; визначення особливих потреб, розвиток дітей 
раннього віку, партнерство з батьками) представлені у психолого-педагогічних 
джерелах. зокрема, наукові підходи до реформування системи освіти дітей з 
особливими освітніми потребами розглянуто у працях в. засенко, а. колупаєвої, 
о. таранченко та ін; проблемі комплексного супроводу дітей з особливими потре-
бами присвячено дослідження е. данілавічютє, в. кобильченко, т. сак, т. скрип-
ник та ін.; сучасні наукові уявлення щодо корекційно-розвивальної роботи під час 
спеціального й інклюзивного навчання є предметом дослідження о. Федоренко; 
проблемі супроводу дітей з кохлеарнми імплантами дошкільного віку присвяче-
но роботи с. Глазунової, с. заїки та ін. сутність послуги раннього втручання 
для дітей з порушеннями слуху та напрями роботи фахівців, а саме виявлен-
ня порушення слуху; діагностика характеру та ступеню втрати слуху; проведен-
ня міждисциплінарної оцінки; розроблення, реалізація та моніторинг програми 
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підтримки, розглянула у своєму дослідженні в. Жук. актуальній в межах дослі-
дження проблемі формування жестомовної компетентності дітей з порушеннями 
слуху присвячено праці н. адамюк, о. дробот, с. кульбіди та ін. різні аспек-
ти навчання та розвитку дітей з порушеннями слуху раннього та дошкільного 
віку відображені у працях л. Борщевської, в. литвинової, в. Шевченко та ін.

проте, відповідне дослідження виявляється актуальним. по-перше, не зважа-
ючи на значний інтерес науковців до проблеми раннього втручання, в її межах 
залишаються ряд невирішених питань, зокрема, розроблення змістового та орга-
нізаційного компонентів допомоги дітям з порушеннями слуху раннього віку, 
підтримки їхніх родин та підготовки педагогів. по-друге, особливості супро-
водження дітей раннього віку у різних соціальних інститутах, у спеціальних 
закладах освіти, зокрема, розкрито недостатньо. водночас, організаційні, психо-
лого-педагогічні та корекційно-розвивальні особливості освітнього процесу спеці-
альних закладів дозволяють зробити припущення про суттєві можливості щодо 
вирішення проблеми. останнє твердження вимагає відповідної експерименталь-
ної перевірки та теоретичного обґрунтування.

Метою статті є висвітлення деяких теоретичних положень дослідження 
послуги раннього втручання для дітей з порушеннями слуху як інноваційного 
напряму діяльності спеціального закладу освіти. за умови, якщо розглядати у 
якості предмета дослідження раннє втручання, необхідним є уточнення сутності 
категорії «послуга раннього втручання для дітей з порушеннями слуху», аналіз 
концептуальних положень, визначення змісту та організаційних форм необхід-
ної допомоги. 

Виклад основного матеріалу дослідження. сучасною тенденцією у галузі 
реабілітації дітей з порушеннями слуху є стрімкий розвиток медичних технологій 
та технічних засобів (надпотужні слухові апарати, кохлеарна імплантація тощо), 
які спрямовані на усунення/компенсацію первинного порушення (за л. вигот-
ським). Це звичайно позитивно, водночас помилково вважати, що сурдопеда-
гогічні методики/технології втрачають актуальність. теорія і практика свідчать, 
що діти з порушеннями слуху, які отримали технічну підтримку, потребують 
реабілітаційного періоду, на якому особливо значущим є супровід сурдопедаго-
га та психолога. тому сурдопедагогічні технології в жодному разі ні нівелюють-
ся, втрачають актуальність, але мають змінюватися, вдосконалюватися, відпові-
дати на потреби дітей та батьків.
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