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ВСТУП 

Реалізація положень Конституції України, Національної програми «Діти 

України», Державної програми підтримки сім’ї на 2006-2010 роки, Законів 

України  «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» передбачає розв’язання 

багатьох актуальних проблем, пов’язаних із підтримкою та захистом сім’ї як 

соціального інституту. Згідно з означеними документами, на перший план 

виходять процеси гуманізації всіх сфер суспільного життя, а основою взаємодії 

між фахівцем та клієнтом стає принцип гуманізму. Гуманізація соціальної 

сфери передбачає незаперечне визнання цінності кожної людини, незалежно від 

її можливостей, статусу тощо. 

Загальновідомий факт, що сім’я, наразі, залишається найважливішим 

осередком суспільства, соціальне становище сім’ї в державі прямо визначає її 

розвиток. Укріплення інституту сім’ї, підвищення її статусу, соціальна, 

психолого-педагогічна підтримка родини позитивно впливає на суспільство в 

цілому та є обов’язковою умовою прогресивного суспільного розвитку. 

Особливості роботи з родинами, які виховують дитину з особливими 

потребами, висвітлювались Н.Грабовенко, В.Жмиром, І.Івановою, 

Д.Кизимовичем, А.Маллером, І.Ніжащою, Н.Писаренком, Т.Титаренко, 

Г.Цикото. Вивченням правового аспекту соціального захисту даної категорії 

займались Л.Дроздова, Т.Зарембо, П.Павленок, І.Пінчук, А.Савінов. 

Психологічну допомогу родині дитини з особливими потребами обґрунтували 

Є.Волкова, Н.Пезешкіан, Л.Пінчукова, С.Шаховська та ін. 

Аналіз проблеми дав змогу констатувати, що актуальним залишається 

питання єдиного понятійного апарату, ґрунтовної класифікації особливостей 

сімей, які виховують дитину з особливими потребами. З метою подолання 

зазначених протиріч і проблем стає необхідним обґрунтування соціально-

педагогічних засад роботи з батьками дітей з особливими потребами та 

впровадження змісту, форм і методів роботи з такими батьками з урахуванням 

специфіки їхньої адаптації. Це й зумовило вибір теми магістерської роботи 



«Організаційно-педагогічні умови підготовки вихователя до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати педагогічні засади та 

експериментально перевірити зміст, форми й методи педагогічної роботи з 

батьками дітей з особливими потребами, спрямованої на підвищення рівня 

їхньої адаптації до життєвих умов, ускладнених інвалідністю дитини. 

Відповідно до мети визначено наступні завдання дослідження: 

− з’ясувати стан проблеми та визначити особливості структури, 

функціонування та адаптації сімей до життєвих умов, ускладнених 

інвалідністю дитини; 

− уточнити сутність понять «дитина з особливими потребами», 

«адаптація батьків до життєвих умов, ускладнених інвалідністю 

дитини»; «педагогічна робота з батьками дітей з особливими 

потребами»; 

− розробити критерії педагогічної адаптації батьків до життєвих умов, 

ускладнених інвалідністю дитини; 

− науково обґрунтувати педагогічні засади роботи з батьками дітей з 

особливими потребами; 

− експериментально перевірити  зміст, форми та методи роботи з 

батьками дітей з особливими потребами, спрямованої на підвищення 

адаптації батьків до життєвих умов, ускладнених інвалідністю 

дитини. 

Об’єкт дослідження – педагогічна робота з батьками дітей з особливими 

потребами. 

Предмет дослідження – зміст, форми й методи педагогічної роботи з 

батьками дітей з особливими потребами. 

У роботі наведене теоретичне узагальнення та вирішення проблеми 

педагогічної допомоги сім’ям, які виховують дитину з особливими потребами, 

що виявляється в обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних 



засад, які забезпечують ефективність роботи з батьками дітей з особливими 

потребами. 

1. Теоретичний аналіз наукової літератури та дані власного дослідження 

сучасного стану реальної практики педагогічної роботи з батьками дітей з 

особливими потребами дали змогу констатувати недостатність теоретичної та 

практичної розробленості порушеної проблеми. Традиційний підхід у сучасній 

соціально-педагогічній практиці характеризується однобічністю тому, що 

спрямовує зусилля спеціалістів на реабілітацію дитини, а робота з сім’єю 

використовується як опосередкований вплив на цей процес. На сучасному етапі 

важливого значення набуває сприйняття сім’ї як цілісності, що потребує 

спрямування педагогічної роботи не тільки на реабілітацію дитини, але й на 

підвищення рівня адаптації батьків до життєвих умов, пов’язаних з вихованням 

дитини з особливими потребами. 

2. На підставі теоретичного аналізу літератури визначено особливості 

функціонування та адаптації сімей до життєвих умов, ускладнених інвалідністю 

дитини. Переживання сім’єю стресу, що виникає під час народження (чи 

встановлення діагнозу) дитини з особливими потребами порушує структуру 

сім’ї кількісно (з’являється новий член сім’ї) та якісно (збільшується ризик 

відмови батьків від дитини, можливе покидання батьком сім’ї, змінюється 

стиль сімейних взаємин, прогресує соціальна ізоляція родини). Подібні 

структурні зміни викликають функціональні порушення: кожна сімейна 

функція (економічна, репродуктивна, рекреаційна, виховна тощо) 

видозмінюється, набуває нового значення, з’являються такі нові, специфічні 

функції, як реабілітаційна, компенсуюча, корекційна. 

3. У результаті теоретичного осмислення сутності понять було визначено, 

що: 1) дитина з особливими потребами  це дитина, що має освітні, 

комунікативні, медичні, психологічні, побутові, соціальні потреби (спеціальне 

обладнання, пристрої, програми навчання, психологічна підтримка тощо), 

пов’язані зі стійким розладом здоров’я, які відрізняються від потреб більшості 

її однолітків і які мають враховуватись при взаємодії з такою дитиною та її 



сім’єю; 2) сім’ї, що виховують дитину з особливими потребами, через 

інвалідність останньої, складають окрему категорію населення, яка має низку 

особливостей і проблем, пов’язаних із впливом сім’ї на стан дитини та впливом 

дитини на соціально-психологічний клімат родини; 3) адаптація родини до 

життєвих умов, ускладнених інвалідністю дитини,  це процес пристосування 

сім’ї в цілому та окремих її членів до нового способу життя, нових соціальних 

ролей, до низки проблем і життєвих змін, зумовлених інвалідністю дитини. 4) 

сутність педагогічної роботи з батьками дітей з особливими потребами полягає 

в організації взаємодії між фахівцем і батьками на певних засадах і принципах, 

спрямованої на підвищення рівня адаптації батьків до життєвих умов, 

ускладнених інвалідністю дитини; 5) процес педагогічної роботи з батьками 

дітей з особливими потребами включає планування діяльності, реалізацію 

поставлених завдань, удосконалення керування соціально-педагогічною 

діяльністю, прогнозування наслідків та моніторинг. 6) провідними напрямами 

педагогічної роботи з такими сім’ями, є діагностичний, консультативний, 

корекційний, реабілітаційний, прогностичний, профорієнтаційний, 

координаційний. Зміст, форми й методи роботи ґрунтуються на соціально-

педагогічних засадах та принципах.  

4. На основі аналізу сутності поняття адаптації батьків до життєвих умов, 

ускладнених інвалідністю дитини, вивчення особливостей такої адаптації та 

аналізу наявних проблем батьків дитини з особливими потребами, розроблено 

критерії адаптації батьків до умов життя, ускладнених інвалідністю дитини: 

соціально-психологічний стан батьків; соціокультурна адаптованість; 

адекватність батьківсько-дитячих взаємовідносин; реабілітаційний потенціал 

батьків. Виходячи з цих критеріїв, на основі показників, визначені три рівні 

адаптації батьків до умов життя, пов’язаних із вихованням дитини з 

особливими потребами: високий, середній, низький.  

5. Здійснена дослідно-педагогічна робота з упровадження розроблених 

педагогічних засад у процес роботи з батьками дітей з особливими потребами, 

підтвердила вихідну гіпотезу про те, що ефективність роботи з батьками дітей з 



особливими потребами забезпечується сукупністю цих засад. Результатом 

впровадження було зростання показників із кожного розробленого критерію в 

експериментальній групі. Підвищення рівня адаптації виявлено в 

експериментальних групах переважно завдяки переходу батьків з низького 

рівня на середній, а з середнього  на високий. У контрольній групі 

статистично достовірного підвищення рівня адаптації батьків до життєвих 

умов, ускладнених інвалідністю дитини, не спостерігалося. 

Розглянуті в роботі положення не вичерпують усіх питань досліджуваної 

проблеми, важливість і актуальність якої зумовлюють необхідність її 

подальших досліджень у різних аспектах. Перспективи подальшої розробки 

проблеми полягають у визначенні сутності поняття адаптації всіх членів сім’ї 

до інвалідності дитини, розробці соціально-педагогічних програм, спрямованих 

на надання допомоги окремим категоріям сімей, які виховують дитину з 

особливими потребами. 


