
 



Консультпункт для батьків  «Допоможи своїй дитині» 

Мета: 

-надати знання батькам про особливості розвитку, компенсацію, корекцію та виховання 

дитини з порушеннями зору; 

-допомогти батькам у соціалізації їхньої дитини у суспільство;  

-забезпечити конституційні права дітей з проблемами зору на здобуття дошкільної освіти. 

Основні положення: 

-здійснення консультативної допомоги батькам з питань розвитку, корекції, виховання та 

соціалізації дитини з важкими порушеннями зору; 

-надання практичних рекомендацій, щодо виховання та соціалізації слабозорої дитини. 

Завдання: 

-надати всебічну допомогу родині у розвитку та вихованні слабозорих дітей, які 

виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх індивідуальних, психічних та фізичних 

особливостей; 

-озброїти батьків основними психолого-педагогічними уявленнями підготовки дітей з 

порушеннями зору до безболісного входження у соціум. 

Очікувані результати: 

-виявити реальний рівень педагогічної компетентності батьків, які виховують слабозору  

дитину; 

-забезпечити цілеспрямоване навчання батьків дитини з порушенням зору; 

-забезпечити взаємодію між дошкільним навчальним закладом та родиною; 

-створити рівні можливості для отримання дошкільної освіти та соціалізації дітям з 

порушеннями зору, що не відвідують дитячий садок; 

-зорієнтувати батьків на особистісний всебічний розвиток сліпої та слабозорої  дитини-

дошкільника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка 

1. Моніторинг дітей дошкільного 

віку, які знаходяться на 

диспансерному обліку у лікаря-

офтальмолога та виховуються в 

умовах сім’ї. 

08.2020 вихователь-методист  

Прасолова Н.Ю 

старша медична 

сестра Іолоп В.С. 

моніторинг 

2. Розробка та затвердження плану 

роботи Консультпункту 

вихователь-методист  

Прасолова Н.Ю 

спеціалісти 

консультпункту 

Педрада №1 

3. «Дотримання толерантності під 

час спілкування з батьками» 

вихователь-методист  

Прасолова Н.Ю. 

консультація 

для педагогів 

4. Батьківське коло «Актуальні 

проблеми виховання 

дошкільників» 

09.2020 

 

практичний 

психолог 

Верховська О.А. 

анкетування 

5. Творча вітальня  «В нашій 

родині слабозора дитина» 

лікар-офтальмолог 

Сіроїжко Л.М. 

вчитель-дефектолог 

Коновалова Н.А. 

консультації, 

рекомендації 

6. Особливості психічного розвитку 

дитини при нормальному та 

ушкодженому зорі. 

10.2020 

 

практичний 

психолог 

Верховська О.А. 

презентація 

7. Компенсація зорової 

недостатності. 

лікар-офтальмолог 

Сіроїжко Л.М. 

вчитель-дефектолог 

Коновалова Н.А. 

рекомендації 

8. Виховання дитини з порушеннями 

зору. 

11.2020 вихователь 

Анісімова З.Л. 

обмін 

досвідом 

9. Поняття корекції розвитку 

особистості при порушеннях зору. 

12.2020 вчитель-дефектолог 

Коновалова Н.А. 

інформація 

10. Роль сім’ї у соціалізації дитини з 

особливими потребами. 

01.2020 вихователь 

Плахова Ю.А. 

презентація 

11. Соціалізація дитини з порушеним 

зором у суспільстві. 

02.2020 вихователь 

Щербина О.А. 

поради 

12. Проблемний семінар Як 

допомогти соціалізуватися 

«домашній дитині», яка має 

проблеми з зором. 

03.2020 практичний 

психолог 

Верховська О.А. 

брифінг 

13. Практикум «Розвиток зорового, 

слухового та кінестетичного 

сприйняття дітей з порушенням 

зору шляхом використання 

рухливих ігор Клауса Фопеля» 

04.2020 вчитель-дефектолог 

Коновалова Н.А. 

майстер-клас 

14. Індивідуальні консультації 

спеціалістів 

протягом 

року 

спеціалісти 

консультпункту 

за потребою 

15. «Чи встановлені перші соціальні 

зв’язки у моєї дитини?» 

05.2020 вчитель-дефектолог 

Коновалова Н.А. 

 

 анкетування 

16. Результативність роботи за рік. вихователь-методист 

Прасолова Н.Ю. 

дискусія 

 


