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школярів у галузі продовження освіти й одержання інформації про 

перспективи реалізації їх професійних інтересів, а також позитивних 
прикладах оволодіння такими особами професійної освіти. У праці 

В.П. Гудоніса зібрано інформацію щодо відомих незрячих людей, 

успішних у різноманітних галузях життєдіяльності [1]. 
Кінцевим результатом процесу формування готовності молоді з 

глибокими порушеннями зору до одержання професійної освіти є 

інтеграція й адаптація до умов сучасного суспільства. 
Отже, професійна реабілітація осіб з порушеннями зору полягає в 

дотриманні медичних, психолого-педагогічних заходів; в 

індивідуальному виборі та в профорієнтаційній роботі. 
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Синдром одностороннього просторового ігнорування є 

поширеним наслідком односторонніх травм мозку. Він найчастіше 
асоціюється з інсультом і є важчим та стійкішим у разі ураження 
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правої півкулі, із зареєстрованою частотою появи в гострій стадії до 

80% [4]. Даний синдром полягає у втраті здатності реагувати на 
зовнішні подразники або сприймати інформацію зі сторони, 

протилежної ураженій півкулі мозку [1].  

Пацієнти з найбільшими ураженнями  спрямовують погляд у бік 
ураження, до тієї точки, коли вони не зафіксуються на особі, яка 

розмовляє з ними. Крім того, вони можуть їсти їжу лише з однієї 

сторони своєї тарілки або менше уваги приділяти одній стороні при 
догляді  (наприклад, гоління або нанесення макіяжу лише з однієї 

сторони обличчя). Одностороннє просторове ігнорування також 

може бути дуже очевидним для фахівців під час реабілітації. 
Наприклад, користувач інвалідного візка може неодноразово 

натикатися на стіни та предмети з ігнорованої  сторони, або може 
оминати слова, читаючи текст з одного боку сторінки, або 

неправильно читати одну сторону окремих слів. 

Враховуючи холістичність проблеми синдрому одностороннього 
просторового ігнорування, реабілітація осіб з цим синдромом 

вимагає комплексного підходу та залучення міждисциплінарної 

команди фахівців. Так, за міжнародними протоколами, наявність 
просторового ігнорування після травм мозку перевіряють неврологи, 

офтальмологи, логопеди, ерготерапевти та нейропсихологи [6]. При 

синдромі одностороннього ігнорування були випробувані різні 
підходи, включаючи поведінкову та фармакологічну терапію, однак 

досі немає чіткого консенсусу щодо того, які з них є найбільш 

ефективними [4].  
Синдром одностороннього просторового ігнорування є однією з 

причин порушень писемного мовлення. У цьому випадку методи 

корекції, як правило, спрямовані на поліпшення розпізнавання цілих 
слів. У випадку якщо  долучені й інші мовленнєві функції, акцент 

робиться на зміцненні зв’язків між лексичними, семантичними 

уявленнями та фонологічних уявлень, та їх зв’язку з лексико-
семантичними знаннями. Корекція набутих порушень писемного 

мовлення часто є високо індивідуалізованою, з урахуванням 

поєднання сильних і слабких сторін пацієнта [3]. 
Для ефективнішої корекційної роботи доцільно враховувати 

рекомендації, щодо проведення логопедичних занять з особами, які 

мають синдром одностороннього просторового ігнорування: 
1) сідати з ураженої сторони; 2) розміщення предметів перед 

людиною, поступово від одного заняття до іншого, зміщення їх в 
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сторону ураження; 3) звертання до особи під час спілкування з нею з 

ураженої сторони; 4) залучати уражену руку у повсякденних 
справах; 5) нанесення яскравих позначок на навколишні предмети; 

6) використання дидактичного матеріалу та ігор, які потребують 

широкого простору (доміно); 7) робота на аркушах, розділених 
навпіл. 

Отже, синдром одностороннього просторового ігнорування є 

поширеною патологією серед пацієнтів, які перенесли інсульт або 
травми мозку. Дане порушення призводить як, до погіршення 

просторової орієнтації, так і до порушень писемного мовлення 

зокрема. Саме тому, пацієнтам слід надавати комплексну 
реабілітацію, із залученням різних фахівців для одержання 

позитивної динаміки відновлення. 
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