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Актуальність проблеми. Педагогіка партнерства є ключовим 

компонентом Концепції Нової української школи. Організацію освітньої 

діяльності на засадах партнерства визнано умовою і критерієм оцінки 

ефективності дошкільної ланки системи безперервної освіти в Україні. Єдність 

виховних впливів сім’ї і закладу дошкільної освіти в Законі України «Про 

дошкільну освіту» постає одним із її основних принципів.  

Результати аналізу психологічної та педагогічної літератури засвідчують, 

що співпраця закладу освіти із сім’єю дитини, їхні об’єднані зусилля та взаємодія 

сприяють забезпеченню всебічного розвитку особистості. На цьому наполягали 

класики педагогічної думки (А. Макаренко, М. Стельмахович, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький та ін.) і сучасні дослідники 

різних аспектів окресленої проблеми, а саме: педагогічні вимоги до взаємин із 

дітьми дошкільного віку та їхніми батьками (О. Долинна, Т. Кірієнко, 

Л. Сухарева, О. Швацька); зміст і методи взаємодії з батьками (О. Добош, 

С. Кампов, А. Кожина, О. Низковська, М. Спичак, В. Сухар, О. Терещенко, 

Л. Федорович, О. Хромова); формування педагогічної культури батьків, їх 

просвіта (Ю. Грицкова, І. Дубінець, С. Івах, Ю. Левков, П. Щербань); умови 

спільної діяльності дошкільного закладу із сім’єю щодо формування моральних 

якостей особистості (Т. Алексєєнко, Г. Бєленька, Л. Загородня, О. Козлюк, 

Г. Марчук, Т. Поніманська, В. Постовий, Т. Тоцька), здорового способу життя та 

організації фізичного виховання дітей (Н. Андреєва, Г. Глушкова, В. Сазонова, 

Н. Семенова), економічного виховання (Н. Дудник, С. Іванчук, 

Т. Подкаминська); особливості взаємодії з батьками дітей раннього віку 

(О. Волкова, І. Деснова, О. Лисенко, Л. Свирська, С. Сиволоб); підготовки 

фахівців у галузі дошкільної освіти до взаємодії з батьками (Г. Борин, 

О. Буздуган, Т. Довженко, А. Залізняк, Н. Лисенко, О. Янкович) та ін. 

В умовах сьогодення означена тема набуває актуальності, оскільки сучасна 

сім’я розвивається в якісно новій та об’єктивно суперечливій суспільній ситуації: 

звичними стали загострення сімейних проблем унаслідок падіння якості 

життєвого рівня; посилення тенденції самоусунення батьків від забезпечення 

умов для виховання й особистісного розвитку дітей. Натомість, у суспільстві 



посилюється увага до проблем сім’ї, учені розробляють і реалізують комплексні 

цільові програми задля підвищення значущості її впливу на виховання дітей, що 

стимулює потребу молодих батьків бути активними учасниками педагогічного 

процесу в закладі дошкільної освіти. Відносини між педагогами (представники 

освітньої системи) та батьками (представники дитини та захисники її прав) 

змінюються парадигмально. 

Актуальними у цьому контексті постають нові підходи до сфери 

дошкільної інклюзивної освіти. Державні нормативні документи: Концепція 

розвитку інклюзивного навчання, , Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання», Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації діяльності 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», Лист МОН України «Про 

порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про 

дошкільний навчальний заклад», Лист МОН України «Інструктивно-методичні 

рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних 

навчальних закладах» та ін. окреслюють основні орієнтири розширення 

практики інклюзивного навчання неповносправних дітей в закладах дошкільної 

освіти.  

Ефективність освітнього, корекційно-відновлювального та соціально-

реабілітаційного процесу в закладах з інклюзивними групами залежить від 

активної спільної діяльності педагогів з батьками, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами. Відсутність дієвої, конструктивної участі 

родин у роботі інклюзивних груп призводить до уповільнення психофізичного 

розвитку їхньої дитини, зниження можливостей її соціалізації та створює 

несприятливі умови виникнення вторинних нашарувань, які залишаються 

актуальними для педагогічної корекції і в молодшому шкільному віці. 

Проблемі організації сумісної діяльності закладів освіти з батьками дітей з 

психофізичними порушеннями присвятили свої наукові розвідки І. Білозерська, 

О. Буковська, Н. Довгаль, А. Колупаєва, Р. Кравченко, С. Миронова, 



О. Мякушко, Н. Заверико, Т. Перфільєва, К. Пінюгіна, Д. Романовська, 

Л. Савчук, Т. Скрипник, О. Чеботарьова, О. Шаліна та ін.  

Окремі аспекти спільної діяльності фахівців з родинами, чиї діти мають 

особливі потреби, досліджувалися А. Душкою (психологічна допомога батькам 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку на основі синергетичного 

підходу), С. Коноплястою, В. Кисличенко (логопедичний супровід сім'ї як вплив 

на дитину, який реалізується спеціалістами-логопедами), С. Мироновою 

(психолого-педагогічний супровід, метою якого є створення оптимальних умов 

для розвитку дитини у сім’ї), І. Макаренко, Т. Соловйовою (соціально-

педагогічна підтримка батьків дітей з особливими потребами соціальними 

педагогами) та ін.  

У контексті вищезазначеного в сучасній теорії і практиці дошкільної освіти 

увиразнюється низка суперечностей, що доводять актуальність означеної 

проблеми, між: 

– посиленням вимог суспільства до компетентності батьків у нових 

соціально-економічних умовах та реальним рівнем їхньої готовності до 

реалізації своїх прав і обов’язків щодо навчання й виховання дитини з 

особливими освітніми потребами; 

– доцільністю налагодження взаємодії між закладом дошкільної освіти і 

сім’єю і системі корекційної роботи на засадах партнерства й недостатніми 

теоретичними основами та практичними напрацюваннями її організації в 

освітній системі. 

Отже, актуальність, суспільна значущість окресленої проблеми, 

необхідність вирішення об’єктивних суперечностей зумовили вибір теми 

дослідження «Партнерство освітнього закладу і сім’ї в системі корекційної 

роботи зі старшими дошкільниками». 

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати й експериментально 

апробувати програму партнерської взаємодії освітнього закладу і сім’ї в системі 

корекційної роботи зі старшими дошкільниками. 

Завдання дослідження: 



1. Проаналізувати нормативно-правове і методичне забезпечення 

партнерства освітніх закладів і сім’ї. 

2. З’ясувати особливості змісту й організаційних форм партнерства освітніх 

закладів і батьків дитини з особливими освітніми потребами. 

3. Охарактеризувати психолого-педагогічні основи корекційної роботи в 

освітньому закладі. 

4. Здійснити діагностику рівня сформованості партнерської взаємодії 

освітніх закладів з сім’ями старших дошкільників з особливими освітніми 

потребами. 

5. Теоретично обгрунтувати й експериментально апробувати програму 

партнерської взаємодії освітнього закладу і сім’ї в системі корекційної роботи зі 

старшими дошкільниками. 

Об’єкт дослідження – партнерство освітнього закладу і сім’ї.  

Предмет дослідження – партнерська взаємодія освітнього закладу і сім’ї в 

системі корекційної роботи зі старшими дошкільниками. 

теоретичні – аналіз філософської, психологічної, педагогічної та 

методичної літератури; порівняння, узагальнення;  

емпіричні – спостереження, анкетування, бесіди, опитування; 

спостереження за виховним процесом, педагогічний експеримент 

(констатувальний та формувальний);  

статистичні – кількісний та якісний аналіз результатів дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалась на базі закладів дошкільної освіти №5, №8, №12 м. Умані 

Черкаської обл. та Центру розвитку та корекції Therapy Hub м. Києва. 

Апробація результатів дослідження. Хід і результати дослідження 

обговорювались на засіданнях науково-дослідної лабораторії інклюзивної 

педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини.  

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи 

77 сторінок друкованого тексту.  



Узагальнення результатів дослідження дають можливість зробити такі 

висновки:  

1. Проаналізовано нормативно-правове і методичне забезпечення 

партнерства освітніх закладів і сім’ї. 

Доведено, що одним з важливих напрямів роботи освітнього закладу є 

партнерство освітніх закладів і батьків, яке здійснюється на підставі низки 

нормативно-правових документів (Законів України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», Стандарту дошкільної освіти, Конвенції ООН про права 

дитини, чинних програм дошкільної освіти тощо). У літературних джерелах та 

нормативній базі співпраця закладів з родинами визначається як умова 

позитивної взаємодії, засіб комплексного підходу до виховання. Модернізація 

національної освіти зумовила зміни у профільному законодавстві. Зокрема, 

законами України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» встановлено 

відповідальність батьків за надання освіти власним дітям та визнано їх 

суб’єктами освіти, учасниками освітнього процесу. 

2. З’ясовано особливості змісту й організаційних форм партнерства 

освітніх закладів і батьків дитини з особливими освітніми потребами. 

Аналіз наукових джерел дозволив виявити різні підходи до розуміння мети 

спільної роботи фахівців з родинами, які виховують дітей з особливими 

потребами, а відтак і різноманітні стратегії і практики її реалізації.  

З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з особливими 

освітніми потребами, створюється команда психолого-педагогічного супроводу. 

Ми розглядаємо психолого-педагогічний супровід як комплексну система 

заходів з організації освітнього процесу і розвитку дитини, передбачену 

індивідуальною програмою розвитку. 

Доведено, що ефективність роботи команди психолого-педагогічного 

супроводу та успішність розвитку дитини із особливими освітніми потребами 

безпосередньо залежить від порозуміння між членами команди та зосередження 

на загальній меті. Батьки дитини з є постійними учасниками команди супроводу 

та мають право обирати форму навчання й заклад освіти для своєї дитини, 



виражати свою думку щодо подальшого розвитку та напрямів корекційно-

розвивальної роботи.  

3. Охарактеризовано психолого-педагогічні основи корекційної роботи в 

освітньому закладі. 

У ході теоретичного дослідження проблеми з’ясовано, що корекційна 

робота – це діяльність, спрямована на поліпшення процесів розвитку і 

соціалізації дитини, послаблення або подолання її психофізичних вад у процесі 

навчання і виховання з метою максимально можливого розвитку її особистості 

та підготовки до самостійного життя. 

До найважливіших напрямків корекційного впливу на дитину з 

особливими освітніми потребами відносяться: 

1) корекція недоліків пізнавальних процесів, гностичної діяльності; 

2) корекція мовленнєвого розвитку; 

3) корекція емоційно-вольової сфери; 

4) корекція вад моторики, фізичного розвитку; 

5) корекція просоціальної спрямованості особистості, виправлення 

недоліків соціально-нормативної поведінки, порушень здатності до її 

саморегуляції. 

4. Здійснено діагностику рівня сформованості партнерської взаємодії 

освітніх закладів з сім’ями старших дошкільників з особливими освітніми 

потребами. 

Мету констатувального етапу експерименту ми вбачали у дослідженні 

стану взаємодії освітніх закладів з сім’ями старших дошкільників з особливими 

освітніми потребами; вивченні освітніх запитів і потреб батьків та вихованців на 

основі проведення діагностичних досліджень.  

Для реалізації мети використовувалися такі методи: аналіз роботи фахівців 

освітніх закладів із сім’ями вихованців; аналіз планів роботи освітніх закладів; 

анкетування педагогів; кількісний та якісний аналіз результатів дослідження. 

5. Теоретично обгрунтовано й експериментально апробовано програму 

партнерської взаємодії освітнього закладу і сім’ї в системі корекційної роботи 

зі старшими дошкільниками. 



Результати констатувального етапу експерименту стали підгрунтям для 

розроблення програми партнерської взаємодії освітнього закладу і сім’ї в системі 

корекційної роботи зі старшими дошкільниками. 

Отже, у результаті проведеного наукового пошуку теоретично 

обґрунтовано та практично апробовано програму партнерської взаємодії 

освітнього закладу і сім’ї в системі корекційної роботи зі старшими 

дошкільниками, яка поєднує концептуальний, інформаційно-аналітичний, 

діяльнісний, результативний блоки.  

Метою програми партнерської взаємодії освітнього закладу і сім’ї в 

системі корекційної роботи зі старшими дошкільниками є інтеграція батьків у 

педагогічний процес на основі створення умов психолого-педагогічного 

супроводу дитини в освітньому процесі.  

Відповідно до визначеної мети нами сформульовано завдання 

партнерської взаємодії у корекційній роботі:  

− встановлення партнерських відносин з батьками вихованців;  

− участь батьків в організації освітнього процесу, зокрема, корекційній 

роботі зі старшими дошкільниками;   

− визначення ціннісних орієнтирів спільної діяльності;  

− створення сприятливих умов для корекційної роботи з дітьми відповідно 

до їхніх інтересів та потреб і суспільних очікувань;  

− науково-методичне та інформаційне забезпечення корекційної роботи зі 

старшими дошкільниками з метою підвищення компетентності батьками.  

Методологічним підґрунтям програми стали: особистісно орієнтований, 

системний, компетентнісний, середовищний, культурологічний науковий 

підходи.  

Проєктування програми здійснено на основі поєднання мотиваційного, 

змістового, діяльнісного, рефлексивного компонентів, що дозволило 

виокремити рівні партнерської взаємодії освітнього закладу і сім’ї: початковий, 

середній, високий.  



На основі аналізу психолого-педагогічної та наукової літератури нами 

визначено такі педагогічні умови партнерської взаємодії освітнього закладу і 

сім’ї в системі корекційної роботи зі старшими дошкільниками.  

Результатом формування партнерської взаємодії у системі «фахівці 

закладу освіти – батьки вихованців» стало:  

− формування потреби в партнерській взаємодії фахівців закладу освіти і 

батьків вихованців;  

− створення безпечного і комфортного корекційного середовища освітньої 

діяльності в освітньому закладі;  

− оволодіння навичками партнерської взаємодії в системах «фахівці 

закладу освіти – батьки вихованців», «батьки вихованця з особливими освітніми 

потребами – батьки вихованця з нормальним розвитком», «батьки вихованця з 

особливими освітніми потребами – батьки вихованця з особливими освітніми 

потребами», «батьки вихованця – дитина дошкільного віку». 

Разом з тим, як позитивне варто відмітити, що у ході реалізації програми, 

виявлено зміни у розвитку дітей. Так, завдяки поетапній систематичній роботі з 

родинами з проблем оволодіння батьками прийомами корекційної роботи, рівень 

звуковимови дітей підвищився на 9,8%, словниковий запас розширився на 12%. 

Якщо на початку експериментальної роботи переважна більшість батьків 

характеризувалась недостатнім рівнем логопедичних знань (86,6%), то 

контрольний етап засвідчив підвищення рівня грамотності батьків на 26% від 

попередніх даних. Це дало можливість на 50% підвищити рівень індивідуальної 

активності батьків в корекційно-розвивальній роботі. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у підборі та розробленні 

діагностичного інструментарію для визначення сформованості партнерської 

взаємодії фахівців початкової освіти і батьків вихованців, розробленні 

інформаційно-методичних матеріалів та напрацювання програм з питань 

партнерської взаємодії суб’єктів освітнього процесу початкової школи. 

 


