
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

на 

ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

освітнього ступеня «магістр» 

 

на тему:  

«Соціально-педагогічний супровід  

дошкільників в умовах інклюзивного  

освітнього середовища» 

  

 

 

Виконала: студентка ІІ курсу, 604 групи 

Спеціальності: 016 Спеціальна освіта 

Освітня програма: Спеціальна освіта 

Дядюра Діана Олегівна 

Керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Калиновська І.С. 

Рецензент: 

Доктор педагогічних наук, професор 

кафедри дошкільної освіти 

Семчук С.І. 

 

 

 

Умань – 2021  



2 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП.................................................................................................... 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДОШКІЛЬНИКІВ В 

УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ………… 

1.1. Соціально-педагогічний супровід особистості як психолого-

педагогічна проблема………………………………..……………………… 

1.2.  Характеристика інклюзивного освітнього середовища закладу 

дошкільної освіти……………………….…………………………………… 

1.3. Особливості соціально-педагогічного супроводу дошкільників 

в умовах інклюзивного освітнього середовища …………………………… 

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА …………………….. 

2.1. Стан досліджуваної проблеми …………………………………. 

2.2. Реалізація педагогічних умов оптимізації соціально-

педагогічного супроводу дошкільників в умовах інклюзивного 

освітнього середовища ……………………………………………………… 

2.3. Аналіз та інтерпретація даних дослідно-експериментальної 

роботи………………………………………………………………………… 

ВИСНОВКИ........................................................................................... 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................. 

ДОДАТКИ.............................................................................................. 

 

3 

 

 

6 

 

6 

 

13 

 

20 

 

 

 

28 

28 

 

 

37 

 

74 

78 

80 

90 

 

  



3 
 

ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сучасна ситуація у вітчизняній системі 

освіти характеризується значними змінами, зумовленими економічними, 

політичними, культурними процесами в сучасному соціумі. Ці зміни 

базуються на переосмисленні державою і суспільством ставлення до людей з 

обмеженими можливостями здоров’я. Відповідно до концепції «нормалізації», 

в основі якої закладено ідею про те, що життя і побут дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я мають бути якомога більше наближені до умов і стилю 

життя своєї вікової групи. Ця концепція закріплені низкою сучасних 

міжнародних  правових  актів: Декларація ООН про права розумово відсталих 

(1971), Декларація про права інвалідів (1975), Конвенція про права дитини 

(1989) та ін. Зокрема, Декларація ООН про права розумово відсталих є першим 

нормативно-правовим документом щодо визнання осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку суспільно повноцінною в соціальному сенсі 

меншиною, яка потребує соціального та правового захисту. 

 Наразі є важливим розв’язання завдання успішної інтеграції дітей 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами у соціальну реальність 

нашої країни. Адже заклад дошкільної освіти є першим ступенем навчання й 

соціалізації дітей і створена в закладі інклюзивна група, являє собою освітнє 

середовище, в якому дитина вчиться взаємодіяти з різними дітьми і дорослими, 

засвоює соціальні норми, адаптується і соціалізується. Інклюзивне освітнє 

середовище є спільним як для дітей з нормативним розвитком, так і для дітей 

з обмеженими можливостями здоров’я, під час якого дошкільники постійно 

опановують нові знання і вміння, вдосконалюють навички, звикають 

неупереджено спілкуватися, довіряти один одному, бути рівними партнерами 

у взаємодії. 

У зв’язку з цим в освітній практиці центральною постає проблема 

соціально-педагогічного супроводу дошкільників в умовах інклюзивного 

освітнього середовища. Так, питання впровадження інклюзивної освіти в 

Україні останніми роками стали актуальними для наукового пошуку багатьох 
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дослідників: загальні аспекти організації інклюзивного освітнього простору 

(В. Засенко, А. Колупаєва, Т. Сак, Н. Слободянюк, Н. Софій та ін.); дошкільна 

інклюзія (І. Білецька, Л. Білецька, О. Завальнюк та ін.); психологічного 

супроводу розвитку дітей (Л. Алексєєва, П. Бейкер, У. Брек, М. Заваденко, 

Н. Іовчук, О. Лютова, Н. Піддубна, І. Прекоп, Л. Прокопів, О. Романчук та ін.); 

соціально-педагогічного супроводу дошкільників  (Г. Бардієр, І. Ромазан, Т. 

Чередникова та ін.); соціально-педагогічного супроводу дошкільників в 

умовах інклюзивного освітнього середовища (А. Конопльова, І. Кузава, Т. 

Лєщинська, З. Удич та ін.). Вченими встановлено, що основними завданнями 

різних видів супроводу (педагогічного, психологічного, соціального, 

фізичного, медичного та ін.) розвитку дитини є: попередження виникнення 

проблем спільної освіти та допомога у вирішенні актуальних завдань розвитку 

і соціалізації дитини; психологічне забезпечення освітніх програм; 

формування соціально-педагогічної компетентності батьків та вихователів. 

Також наголошується про потребу в глибокому теоретичному і методичному 

осмисленні проблеми соціально-педагогічного супроводу дітей в системі 

інклюзивної освіти України. 

Недостатня розробленість проблеми та її важливість для педагогічної 

практики зумовили вибір теми дослідження – «Соціально-педагогічний 

супровід дошкільників в умовах інклюзивного освітнього середовища». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов соціально-педагогічного 

супроводу дошкільників в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан дослідження проблеми у психолого-педагогічній та 

спеціальній літературі. 

2. Виявити особливості соціально-педагогічного супроводу 

дошкільників в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

3. Теоретично обґрунтувати, реалізувати та експериментально 

перевірити ефективність розроблених педагогічних умов соціально-
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педагогічного супроводу дошкільників в умовах інклюзивного освітнього 

середовища. 

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес в інклюзивному 

освітньому середовищі закладу дошкільної освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови соціально-педагогічного 

супроводу дошкільників в умовах інклюзивного освітнього середовища.  

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та 

розроблені педагогічні умови соціально-педагогічного супроводу 

дошкільників в умовах інклюзивного освітнього середовища можуть бути 

використані у закладах дошкільної освіти.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. 

Отже, у вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми дослідження, 

сформульовано мету та завдання, окреслено об’єкт, предмет  і методи 

наукового пізнання, практичне значення одержаних результатів.  

 У першому розділі «Теоретичні засади дослідження соціально-

педагогічного супроводу дошкільників в умовах інклюзивного освітнього 

середовища»  з’ясовано сутність соціально-педагогічного супроводу 

особистості в науковій літературі, визначено поняттєвий апарат дослідження; 

схарактеризовано основні аспекти інклюзивного освітнього середовища 
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закладу дошкільної освіти та виявлено особливості соціально-педагогічного 

супроводу дошкільників в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

На основі проаналізованих філософських, психолого-педагогічних 

наукових джерел  дослідження етимології поняття «супровід» дозволило нам 

визначити дане поняття як: спільні дії (система, процес, вид діяльності людей 

в соціальному оточенні);  взаємодію різних суб’єктів, що знаходяться в 

суб’єктно-об’єктних і суб’єктно-суб’єктних відносинах (суб’єкта-

подорожнього, -супроводжуючого і їх спільний шлях, тобто спільність, 

сумісність супроводжуючого і супроводжуваного). Поняття «соціально-

педагогічний супровід» трактується як  це процес забезпечення найбільш 

доцільного соціального розвитку, соціалізації і соціального виховання 

людини, його активного самовиявлення на життя, яке забезпечується особою, 

що бере або виконує функції супроводжуючого. 

З’ясовано, що інклюзивне освітнє середовище визначається як 

спеціальне середовище, спрямоване на забезпечення сприятливих умов для 

навчання і всебічного розвитку дітей з різним рівнем здоров’я та освітніми 

потребами. Таке середовище має відповідати потребам і можливостям кожної 

дитини, забезпечувати адекватні умови й можливості для отримання нею 

освіти в межах спеціальних освітніх стандартів, лікування та оздоровлення, 

виховання та навчання, корекції порушень психофізичного розвитку, а також 

ранню соціалізацію.  

Визначено основні компоненти соціально-педагогічного супроводу 

дитини в умовах інклюзивного освітнього середовища закладу дошкільної 

освіти: діагностичний, нормативний, корекційний, інформаційний; та його 

функції в рамках освітнього процесу: діагностична підтримка, консультативна 

діяльність, інформаційне та методичне забезпечення, організація діяльності та 

управління. Обґрунтовано, що соціально-педагогічний супровід дитини з 

особливими освітніми потребами має виконуватися комплексно командою 

фахівців закладу (адміністрації, вихователів, психологів, соціальних педагогів, 

інструкторів із фізичного виховання, медичних працівників та ін.). Зміст та 



7 
 

етапи супроводу дитини командою фахівців відображаються в Індивідуальній 

програмі розвитку дитини з ООП. Також визначено три основних компоненти 

соціально-педагогічного супроводу: мотиваційно-ціннісний пізнавально-

рефлексивний і особистісно-діяльнісний. 

У другому  розділі «Експериментальне дослідження педагогічних умов 

соціально-педагогічного супроводу дошкільників в умовах інклюзивного 

освітнього середовища» проведено діагностику стану досліджуваної 

проблеми; теоретично обґрунтовано, реалізовано та експериментально 

перевірено ефективність визначених педагогічних умов оптимізації соціально-

педагогічного супроводу дошкільників в умовах інклюзивного освітнього 

середовища. 

Розроблено критерії і показники щодо виявлення рівнів розвитку 

соціалізації дітей дошкільного віку з ООП в умовах інклюзивного освітнього 

середовища: мотиваційно-ціннісний (власні моральні цінності, мотиви 

діяльності, самосвідомість та автономність); пізнавально-рефлексивний 

(самовизначення та ідентифікація особистості, пізнання особистістю самої 

себе, власних здібностей, самостійність у діяльності); особистісно-діяльнісний 

(уміння спілкування, навчання, оволодіння інтегративними навичками). 

З’ясовано, що більше половини дітей дошкільного віку з ООП за всіма 

критеріями мали низький і середній рівні соціалізації до початку 

експерименту, а також виявлено неналежну підготовленість педагогів і батьків 

дітей з ООП до реалізації основних завдань супроводу інклюзивного навчання 

та виховання. 

 Визначено, обґрунтовано та реалізовано педагогічні умови соціально-

педагогічного супроводу дошкільників в умовах інклюзивного освітнього 

середовища: розвиток інклюзивної компетентності педагогів та підвищення 

рівня обізнаності з питань створення інклюзивного освітнього середовища 

ЗДО; соціально-педагогічна діяльність з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами; корекційно-розвиткова робота для формування 

комунікативних умінь у дітей з особливими освітніми потребами. Для 
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реалізації  педагогічних умов було використано: кейс-метод, індивідуальні 

бесіди, пояснення; консультації, корекційні заняття, перегляди відео та 

мультиплікаційних матеріалів з проблеми, ігри-драматизації, використання 

різних способів комунікації та міжособистісного спілкування під час 

виконання завдань. 

Результати контрольного етапу експерименту засвідчили ефективність 

розроблених і апробованих педагогічних умов соціально-педагогічного 

супроводу дошкільників в умовах інклюзивного освітнього середовища 

засвідчила їхню ефективність як дієвого інструменту оптимізації процесу 

соціально-педагогічного супроводу дошкільників в умовах інклюзивного 

освітнього середовища, а також засвідчили, що мету дослідження досягнуто, 

окреслені завдання виконано. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного теоретико-експериментального дослідження 

дозволяють сформулювати такі висновки. 

1. Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що поняття «супровід» в 

сучасній педагогіці розглядається в контексті гуманістичного підходу, 

використання якого і продиктовано необхідністю інтеграції процесу 

забезпечення, підтримки, допомоги, захисту, формування самостійності 

суб’єкта в прийнятті рішень. Тобто супровід розуміється як система заходів 

(організаційних, діагностичних і розвивальних) для педагогів, батьків та їх 

дітей. У дану систему входить створення оптимальних умов для 

функціонування освітнього середовища та самореалізації особистості. 

Визначено, що соціально-педагогічний супровід людини – це процес, що 

містить комплекс цілеспрямованих послідовних педагогічних дій, що 

допомагають дитині зрозуміти нову життєву ситуацію і забезпечують її 

саморозвиток на основі рефлексії того, що відбувається. Така система  

соціального  супроводу  дітей  із особливими потребами має бути спрямована 
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на створення належних умов, які забезпечуватимуть підвищення соціальної 

активності дітей, розвиток інтелектуальних процесів,  формування  ціннісних  

установок,  що  відповідають  психічним  і  фізичним можливостям  дитини  із  

особливими  потребами.  Соціальний  супровід  повинен являти  собою  

комплексну  систему  діагностичної, динамічної  корекційної  і  розвивальної  

допомоги відповідно до вікових та індивідуальних потреб дітей із особливими 

освітніми потребами. 

2. На  основі  визначених  критеріїв і показників щодо виявлення рівнів 

розвитку соціалізації дітей дошкільного віку з ООП в умовах інклюзивного 

освітнього середовища: мотиваційно-ціннісний; пізнавально-рефлексивний; 

особистісно-діяльнісний та  за  допомогою  дібраних методів  діагностування  

виокремлено три  рівні (низький, середній, високий) стану соціально-

педагогічного супроводу дітей з особовими освітніми потребами в 

інклюзивному освітньому середовищі закладу дошкільної освіти. Емпіричним 

шляхом доведено, що педагоги і батьки продемонстрували переважно низький 

та середній рівні обізнаності про особливості інклюзивного навчання і 

виховання дітей з ООП, що свідчить про знижену ефективність роботи 

організованого соціально-педагогічного супроводу педагогів і батьків щодо 

формування  компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з 

особливими  освітніми потребами. За результатами констатувального етапу 

дослідження встановлено, що дошкільники з особливими освітніми потребами 

мають переважно низький і середній рівні соціалізованості та сформованості 

комунікативних умінь, що підтверджує важливість розроблення і 

провадження системи кореційно-розвиткових занять з дошкільниками цієї 

категорії. Установлено, що соціально-педагогічний супровід дошкільників в 

умовах інклюзивного освітнього середовища потребує розроблення 

педагогічних умов для підвищення його ефективності.  

3. Визначено, обґрунтовано та реалізовано педагогічні умови соціально-

педагогічного супроводу дошкільників в умовах інклюзивного освітнього 

середовища: розвиток інклюзивної компетентності педагогів та підвищення 
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рівня обізнаності з питань створення інклюзивного освітнього середовища 

ЗДО; соціально-педагогічна діяльність з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами; корекційно-розвиткова робота для формування 

комунікативних умінь у дітей з особливими освітніми потребами. Апробація 

педагогічних умов соціально-педагогічного супроводу дошкільників в умовах 

інклюзивного освітнього середовища засвідчила їхню ефективність як дієвого 

інструменту оптимізації процесу соціально-педагогічного супроводу 

дошкільників в умовах інклюзивного освітнього середовища.  

Перспективними напрямами подальших наукових досліджень є 

розроблення теоретико-методичних засад соціально-педагогічного супроводу 

молодших школярів в умовах інклюзивного освітнього середовища в 

початковій школі. 

 

 


