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ВСТУП 
 

В умовах кардинальних змін, що відбуваються в сучасному культурно-

освітньому просторі України, нова соціокультурна ситуація, суспільні вимоги 

та потреби мають на меті утвердження пріоритетного значення дошкільної 

освіти, формування в соціумі розуміння значущості ранніх етапів життя 

особистості як найвідповідальнішого періоду її становлення. Формування 

патріотизму, національної свідомості, успадкування молодим поколінням 

культурного досвіду українського народу є одним із провідних завдань 

виховання дітей та молоді, оскільки забезпечує плекання громадян-патріотів 

своєї країни, здатних захищати її незалежність та цілісність. 

Сучасний розвиток дошкільної освіти в Україні передбачає гуманізацію 

освітнього процесу, спрямовує педагогів на всебічне розуміння 

індивідуальних відмінностей дітей і врахування їх під час організації 

дошкільної освіти загалом. Сучасний заклад дошкільної освіти прагне до 

гнучкого режиму роботи, враховуючи індивідуальні потреби не лише дитини, 

а й родини. Важливу ділянку роботи здійснюють у закладі дошкільної освіти 

психолог, логопед, дефектолог, що дає змогу подолати певні труднощі, 

пов’язані з адаптацією та соціалізацією дитини. 

Актуальність дослідження зумовлена також необхідністю 

індивідуалізації навчання дітей з особливими потребами, що відображено в 

Конституції України, законах України «Про освіту», «Про внесення змін до 

деяких законів України про освіту з організації інклюзивного навчання»; 

наказах Міністерства освіти і науки України «Концепція розвитку інклюзивної 

освіти», «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту 

дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» та 

інших нормативно-правових актах. 

Об’єктом особливої уваги державної політики України є діти з 

особливими потребами. Щоб забезпечити їхній розвиток і надання 

можливостей отримання якісної освіти створюється розгалужена мережа 

спеціальних освітніх закладів, проводиться реформування освіти та 
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вдосконалюються форми навчання «особливих дітей» для створення 

найсприятливіших умов їхньої інтеграції в суспільство. Організація освіти, 

зорієнтованої на ті чи інші проблеми розвитку дитини, передбачає комплексну 

медико-педагогічну, фізичну, соціальну адаптацію дітей упродовж життя. 

Водночас специфіка навчальної діяльності дітей з особливими освітніми 

потребами вимагає внесення суттєвих корективів до змісту, структури та 

організації навчальної та корекційно-виховної роботи. 

В Україні впроваджуються всі необхідні заходи для того, щоб зберегти 

набутий досвід спеціальної освіти, примножити його, виробити нову стратегію 

корекційно-виховної роботи з цією категорією дітей, створити умови для 

реалізації їхнього права на вибір змісту і форм освіти.  

Основною метою національно-патріотичного виховання дітей з 

особливими освітніми потребами на сучасному етапі розвитку суспільства є 

передання вихованцям соціального досвіду, успадкування ними духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних 

взаємин, формування незалежно від національної приналежності особистісних 

рис громадянина Української держави, духовності, трудової, моральної, 

розумової, естетичної, правової, фізичної та екологічної культури. 

Тому забезпечення такого середовища – одне із завдань психолого-

педагогічного супроводу дітей, що потребують корекції психофізичного 

розвитку. 

Виховання у дітей з особливими освітніми потребами почуття 

патріотизму і реалізація ідеї патріотичного виховання набуває в сучасному 

українському суспільстві особливого значення в силу таких причин: 

соціально-економічні зміни, кризові явища спичинили деформацію ціннісних 

орієнтацій значної частини молодих людей. 

Переважна більшість досліджень в Україні з проблем розвитку 

патріотизму присвячено дітям шкільного та юнацького віку. Так, серед 

наукових досліджень заслуговують уваги праці, спрямовані на розвиток 

певних аспектів патріотизму у дітей дошкільного віку з особливими освітніми 
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потребами (О. Батухтіна, І. Газіна, Є. Казаєва, В. Лаппо, Л. Любимова, 

О. Петрук, О. Стаєнна та ін.), проте переважна більшість досліджень і надалі 

зосереджені в терені підліткового та юнацького етапу розвитку особистості, 

залишаючи при цьому поза увагою сенситивність дошкільного віку щодо 

виховання патріотичних почуттів у дітей. 

Отже, враховуючи актуальність і недостатню наукову розробленість у 

вітчизняній педагогіці, обрано тему кваліфікаційного дослідження 

«Виховання патріотичних почуттів у дошкільників з особливими 

освітніми потребами». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

апробувати педагогічні умови виховання патріотичних почуттів у 

дошкільників з особливими освітніми потребами. 

Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання дослідження: 

1. Визначити структуру феномена «патріотичні почуття» та уточнити 

сутність означеного поняття. 

2. Виявити критерії, показники та рівні вихованості патріотичних 

почуттів у дошкільників з особливими освітніми потребами. 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

педагогічні умови виховання патріотичних почуттів у дошкільників з 

особливими освітніми потребами. 

Об’єкт дослідження – виховання патріотичних почуттів у дошкільників 

з особливими освітніми потребами. 

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання патріотичних 

почуттів у дошкільників з особливими освітніми потребами. 

На різних етапах роботи використано такі методи дослідження: 

теоретичні: аналіз психолого – педагогічних джерел з проблеми дослідження, 

що дало змогу систематизувати й узагальнити здобуту інформацію, визначити 

педагогічні умови виховання патріотичних почуттів дітей старшого 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами; емпіричні: діагностичні 

(бесіди та анкетування, діагностичні завдання), педагогічне спостереження, 
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педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний етапи) – з 

метою виявлення рівнів вихованості патріотичних почуттів дошкільників з 

особливими освітніми потребами. 

Експериментальна база дослідження: заклади дошкільної освіти 

м. Києва № 167 (14 осіб), «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» (15 осіб), 

Київський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу 

№ 78 «Пізнайко» (10 осіб). 

Теоретичне значення: теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

виховання патріотичних почуттів у дошкільників з особливими освітніми 

потребами; уточнено поняття «вихованість патріотичних почуттів у 

дошкільників з особливими освітніми потребами». 

Практичне значення результатів дослідження полягає в 

впровадженні в освітньо-виховний процес закладів дошкільної освіти 

педагогічних умов виховання патріотичних почуттів у дошкільників з 

особливими освітніми потребами. 

Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних науково 

– практичних конференціях Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (2020-2021 рр.). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (102 позиції), додатків (6 сторінок). 

Повний обсяг роботи становить 102 сторінки, з них основного тексту – 86 

сторінок. Робота містить 2 таблиці. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дослідженні наведено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення проблеми виховання патріотичних почуттів у дошкільників з 

особливими освітніми потребами, що знайшло відображення в теоретичному 

обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних умов виховання 

патріотичних почуттів у дошкільників з особливими освітніми потребами. 

Результати теоретичного й експериментального дослідження, що 

засвідчили про досягнення мети та вирішення поставлених завдань, стали 

підставою для таких висновків: 

1. На основі аналізу психологічної, педагогічної літератури  уточнено 

сутність понять «патріотичні почуття». Зокрема, «патріотичні почуття», як 

системний цілеспрямований процес розвитку змістового і сутнісного 

наповнення емоційно-почуттєвого складника патріотизму особистості дитини, 

що забезпечується діяльнісним механізмом взаємодії особистості із собою як 

представником свого народу, із власним народом та його надбаннями, з 

іншими народами. Визначено структурні компоненти патріотичних почуттів: 

когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий. 

2. Виявлено критерії та відповідні показники вихованості 

патріотичних почуттів у дошкільників з особливими освітніми потребами: 

когнітивний (уявлення про малу і велику Батьківщину, обізнаність з 

державними символами України, народними традиціями, звичаями та 

обрядами; усвідомлення своєї причетності до малої і великої Батьківщини; 

розуміння змісту літературних творів, уміння аналізувати вчинки їх героїв); 

емоційно-ціннісний (активний інтерес до вивчення історії, традицій та 

культури України; оволодіння рідною мовою; любов до сім’ї та родини; 

гордість за трудові і бойові заслуги старшого покоління; прояв емоційного 

відгуку на знайомство з художніми творами, уміння співвідносити вчинки 

героїв із їхніми патріотичними та моральними якостями); поведінковий (прояв 

співпереживання та співчуття рідним, близьким та оточуючим; турбота про 

членів сім’ї та представників живого світу, посильна допомога дорослим; 
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наслідування позитивної поведінки літературних героїв у власній 

життєдіяльності). 

Виявлено й схарактеризовано три рівні вихованості патріотичних 

почуттів у дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами: високий, задовільний, низький. 

Установлено, що значна більшість дітей з особливими освітніми 

потребами виявили низький рівень вихованості патріотичних почуттів (53,6 % 

дітей ЕГ та 54,6 % дітей КГ); 32,4 % дітей ЕГ та 32,4 % дітей КГ виявили 

задовільний рівень вихованості патріотичних почуттів; лише 14, 0 % дітей ЕГ 

і 13,0 % дітей КГ показали високий рівень. 

3. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови виховання патріотичних почуттів у дошкільників з 

особливими освітніми потребами, а саме: 

- змістове і методичне забезпечення процесу виховання патріотичних 

почуттів у дітей з особливими освітніми потребами; 

- створення освітньо-виховного середовища, спрямованого на 

виховання патріотичних почуттів; 

- активізація взаємодії педагогів та сім’ї з метою виховання у дітей з 

особливими освітніми потребами патріотичних почуттів. 

У процесі реалізації педагогічних умов виховання патріотичних 

почуттів у дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами 

використовували комплекс форм, як-от: комплексні заняття, бесіди за 

сюжетами казок, оповідань, фільмів і прочитаних книг, розігрування ситуацій, 

безпосереднє спілкування із природою, контактування з об’єктами рослинного 

і тваринного світу, свята, концерти, конкурси, виставки малюнків, екскурсії, 

прослуховування музичних уривків, які є співзвучними з емоційними станами 

різних героїв; сукупність методів: бесіди, розповіді, роз’яснення, приклад, 

вправи, доручення (групові й індивідуальні), привчання, розв’язування 

ситуацій вільного вибору, сюжетно-рольові ігри, ігри-драматизації, 

стимулювання прояву патріотичних почуттів у повсякденній життєдіяльності. 
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Динаміка підвищення рівнів вихованості патріотичних почуттів у 

дошкільників з особливими освітніми потребами експериментальної групи 

(високий рівень +14,3 %, задовільний +25,1 %, низький – 39,4 %) свідчить про 

педагогічну доцільність і ефективність теоретично обґрунтованих й 

експериментально перевірених педагогічних умов виховання патріотичних 

почуттів у дітей з особливими освітніми потребами. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх завдань виховання 

патріотичних почуттів старших дошкільників з особливими освітніми 

потребами. Подальшого дослідження потребують проблеми наступності у 

вихованні патріотичних почуттів старших дошкільників та в учнів початкової 

школи, підготовки вчителів та викладачів відповідного циклу до виховання 

патріотичних почуттів школярів. 


