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Вступ 

Актуальність теми. Процеси євроінтеграції України вимагають нових 

підходів не тільки до оновлення соціальноекономічних стратегій суспільства, 

а й до освітньої галузі, зокрема у сфері дошкільної інклюзивної освіти. 

Державні нормативні документи: Концепція розвитку інклюзивного навчання 

(2010 р.), Указ Президента України «Про національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року» (2013 р.), Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації 

інклюзивного навчання» (2014 р.), Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у 

дошкільних навчальних закладах» (2014 р.), Лист МОН України «Про 

порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних 

закладах» (2015 р.), Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до Положення про дошкільний навчальний заклад» (2015 р.), Лист МОН 

України «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (2015 р.) окреслюють 

основні орієнтири розширення практики інклюзивного навчання 

неповносправних дітей в закладах дошкільної освіти.  

Ефективність освітнього, корекційно-відновлювального та 

соціальнореабілітаційного 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.  

У сучасній педагогічній науці різні аспекти соціалізації та інтеграції дітей з 

особливостями психофізичного розвитку знайшли висвітлення в наукових 



працях Л. Байди [15], О. Безпалько [22; 25], І. Богданової [23], З.Бондаренко 

[25], О. Василенко [33; 34], М. Галагузової [39; 40]. Питання інтеграції дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в освітній простір вивчали такі 

дослідники як: М. Войцехівський [16], 

 А. Колупаєва [96; 97], Л. Міщик [105; 106], О. Нагорна [114], Ю. Найда [16; 

86], О. Савченко [120], Л. Савчук [112], С. Мироновою (психолого-

педагогічний супровід, метою якого є створення оптимальних умов для 

розвитку дитини у сім’ї) та створення інклюзивного середовища 

(Т.Г.Зубарєва, С.Ю.Кондратьєва, Л.Є.Олтаржевська).  

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.  

Отже, недостатня консолідація зусиль фахівців, батьків, учених у сфері 

організації комплексного супроводу вихованців із психофізичними 

порушеннями; наявність міжвідомчих бар’єрів при організації спільного 

навчання та виховання дошкільників визначили тему нашого дослідження: 

«Психолого-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах» 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати форми та методи 

психолого-педагогічної підтримки батьків дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах. 

Об'єкт дослідження - процес психолого-педагогічної підтримки 

батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

Предмет дослідження - методичне забезпечення психолого- 

педагогічної підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в дошкільних навчальних закладах. 

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: 

1. Проаналізувати теоретичні і методичні аспекти досліджуваної 

проблеми. 

2. Здійснити оцінку потреб батьків дітей з особливостями 



психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах. 

3. Визначити критерії, показники та виявити рівні розвитку виховного 

потенціалу батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

дошкільних навчальних закладах. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатуючий і формуючий етапи; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі дошкільного навчального закладу №25, м. Умані, 

Черкаської обл. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та 

розроблена програма психолого-педагогічної підтримки батьків дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах 

можуть бути використані в дошкільних навчальних закладах із інклюзивною 

формою навчання. 

Апробація дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на XIV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів та молодих науковців (Умань, 28 квітня. 2021 р.) 

Публікації автора за темою дослідження. Наука, Освіта, Молодь.  

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих 

науковців (Умань, 28 квітня. 2021 р.) Частина.І. Умань: «Візаві», 2021. – С. 

217–219. 

Структура дослідження.  Магістерська робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків, таблиць. 

ВИСНОВКИ 

У випускній кваліфікаційній роботі наведено теоретичне узагальнення й 

аналіз наукової проблеми щодо потреб батьків дітей з особливостями 



психофізичного розвитку в закладах. дошкільної освіти. Виокремлено групи 

причин виникнення порушень психофізичного розвитку дітей, основними 

серед яких є: внутрішні (ендогенні) та зовнішні (екзогенні); фізичні, психічні, 

педагогічні, соціальні. 

Встановлено, що основними групами порушень психофізичного 

розвитку дітей науковці вбачають такі: порушення опорно-рухового апарату, 

порушення інтелектуального розвитку, емоційно-вольові порушення, розлади 

мовлення, порушення слуху, порушення зору, комплексні порушення 

психофізичного розвитку, хронічні соматичні захворювання.  

Уточнено поняття «діти з особливостями психофізичного розвитку» - це 

особи віком від народження до 18 років, які мають порушення фізичного та 

(або) психічного здоров’я, спричинені екзо- та ендогенними чинниками і 

потребують системної медичної, психологічної та соціально-педагогічної 

підтримки. 

Серед основних своїх потреб і проблем батьки дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в закладах. дошкільної освіти виокремлюють такі: 

нестачу інформації з різних аспектів виховання і навчання дітей; матеріальні 

труднощі; непорозуміння з батьками здорових дітей та із соціальним 

оточенням у цілому; необізнаність батьків щодо різних соціальних інституцій 

(реабілітаційних центрів, освітніх закладів), де такі сім’ї можуть отримати 

підтримку. 

Здійснено оцінку потреб батьків дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в дошкільних навчальних закладах. Серед них найактуальнішими є 

такі: інформаційно-просвітницька (щодо різних аспектів виховання і 

навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку, подальшої освіти, 

обізнаності у своїх правах та обов’язках, особливостей інтеграції в соціум), 

психолого-педагогічна (щодо підвищення рівня педагогічної культури; 

налагодження позитивного психологічного мікроклімату в сім’ї; формування 

толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку у 

батьків здорових дітей); 



Обґрунтовано критерії розвитку виховного потенціалу батьків дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в закладах. дошкільної освіти та 

рівні можливості в отриманні педагогічної корекції і психологічної підтримки 

для всіх вихованців; відкритість і доступність як для дітей, так і для їх батьків) 

та рівнів доступності (фізичний, інформаційно-змістовий, психологічний) 

корекційної-розвивального середовища. 

Аналіз результатів формувального етапу експерименту підтвердив 

педагогічну прогностичність щодо розробки та впровадження змістово-

методичного забезпечення психолого-педагогічної підтримки батьків в 

дошкільних навчальних закладах, що містить: комплексну програму 

психолого-педагогічної підтримки батьків дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах. 

 


