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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Реформування дошкільної освіти, що 

відбувається в Україні, актуалізує необхідність створення інклюзивного 

освітнього середовища, сприятливого для дітей з особливостями 

психофізичного розвитку, та забезпечення дієвої психолого-педагогічного 

супроводу їхніх батьків.  

Основні положення психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливостями психофізичного розвитку та їхніх батьків окреслені у законах 

України: «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (від 

21.03.1991 р. № 875-XII) [19], «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам» (від 16.11.2000, № 2109III) [18], «Про охорону 

дитинства» (від 26.04.2001 р. № 2402-III) [19],  «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні» (від 06.10.2005 № 2961-IV) [20], «Про ратифікацію Конвенції про 

права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» (від 07.09.2016 

року № 1490-VIII) [194], «Про освіту»  ((від 05.09.2017 № 2145-VIII), «Про 

внесення змін до деяких  законів України щодо доступу осіб з особливими 

освітніми потребами до освітніх послуг (від 06.09.2018 № 2541-VIII) [15]; 

Указі Президента  України «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» (від 25.06.2013 № 344/2013) [18]; 

розпорядженні  Кабінету Міністрів України «Про затвердження концепції 

соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю» (від 25.08.2004 №619-р) 

[18]; постановах Кабінету Міністрів України: «Про затвердження  Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

(від 15.08.2011 № 872), «Про затвердження Державного стандарту початкової 

загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (від 21.08.2013 

№ 607) [18].  

У сучасній педагогічній науці різні аспекти соціалізації та інтеграції  

дітей з особливостями психофізичного розвитку знайшли висвітлення в 

наукових працях Л. Байди [5], О. Безпалько [6], І. Богданової [8], З. Бондаренко 

[9], О. Василенко [10], М. Галагузової [13],  І. Іванової [18], О. Рассказової [30], 



Н. Софій [66]. Особливості реабілітації осіб з інвалідністю є предметом 

дослідження Т. Єжової  [16].  Основні парадигми й моделі в концептуалізації 

соціально-педагогічних  основ підтримки сімей із дітьми з інвалідністю 

розкрито в роботах Т. Алєксєєнко [1], Ю. Богінської [4].  

Соціально-педагогічні чинники становлення особистості дитини з 

інвалідністю й особливості роботи з її батьками розкрито у монографіях та 

дисертаціях сучасних українських науковців: соціально-педагогічна 

підтримка батьків дітей раннього віку з особливими потребами (І. Макаренко) 

[12]; соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з особливими 

потребами (Т. Соловйова) [56]; соціально-педагогічна робота з сім’ями, що 

виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах 

реабілітаційного центру (Н. Грабовенко) [15]; організація 

соціальнопедагогічної роботи з підлітками з особливими потребами в середніх 

навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.) (С. Іноземцева) [27]. 

Проте саме соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливими 

освітніми потребами не була предметом системного дослідження.  

Отже, актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість у 

сучасній педагогічній теорії та практиці, визначені суперечності зумовили 

вибір теми кваліфікаційної роботи – «Психолого-педагогічний супровід сімей, 

що виховують дітей з особливими освітніми потребами».  

Варто зазначити, що в оновленому законі України «Про дошкільну 

освіту» зі змінами та доповненнями від 05.09.2017 р. № 2145-VIII 

словосполучення «дошкільний навчальний заклад» замінено на  «заклад 

дошкільної освіти». Тому, враховуючи цей законодавчий акт, і, беручи до 

уваги, що закладам освіти потрібен час, аби  пройти перереєстрацію 

відповідно до нових положень, вважаємо за  доцільне у тексті дисертації 

залишити словосполучення «дошкільний навчальний заклад» як тотожний до 

«заклад дошкільної освіти» з використанням у наступних публікаціях та 

дослідженнях новонабутого визначення.  

Мета дослідження – експериментально перевірити дієвість змісту, 



форм та методів психолого-педагогічного супроводу батьків дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Відповідно до мети визначено завдання дослідження:   

1. Розкрити сутність і науково обґрунтувати теоретичні засади 

психолого-педагогічного супроводу батьків дітей з особливими освітніми 

потребами.  

2. Проаналізувати вітчизняні та зарубіжні практики 

соціальнопедагогічної підтримки батьків дітей з особливими освітніми 

потребами.  

3. Здійснити оцінку потреб батьків дітей з особливими освітніми 

потребами.  

4. Визначити критерії, показники та виявити рівні розвитку 

виховного потенціалу батьків дітей з особливими освітніми потребами.  

Об’єкт дослідження – психолого-педагогічний супровід батьків дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Предмет дослідження – змістово-методичне забезпечення психолого-

педагогічного супроводу батьків дітей з особливими освітніми потребами. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: основні 

положення соціально-педагогічної роботи; педагогічної підтримки; 

соціальнопедагогічної роботи із сім’єю, яка виховує дитину з особливостями 

психофізичного розвитку; духовно-моральних основ виховання; корекційної 

педагогіки; інтеграції дітей з інвалідністю в соціум; дитиноцентричний та 

особистісноорієнтований інклюзивний підхід.   

Для розв’язання поставлених завдань дослідження використано 

комплекс методів: теоретичні: аналіз, порівняння, узагальнення, 

систематизація, класифікація науково-теоретичних положень – для уточнення 

сутності базових понять дослідження, обґрунтування й характеристики 

порушень психофізичного розвитку, висвітлення  питання нормативно-

правового забезпечення дітей означеної  категорії та їхніх батьків, визначення 

основних батьківських  функцій, дослідження практик психолого-



педагогічного супроводу  батьків дітей з особливими освітніми потребами; 

емпіричні: глибинне інтерв’ю, опитування  та анкетування – для оцінки потреб 

батьків дітей з  особливостями психофізичного розвитку в дошкільних 

навчальних  закладах, визначення рівнів розвитку виховного потенціалу 

батьків;  фокус-група – для оцінки ефективності експериментальної роботи; 

педагогічний експеримент (пілотний, констатувальний, формувальний  та 

контрольний) – для обґрунтування і перевірки дієвості змісту,  форм та методів 

психолого-педагогічного супроводу батьків дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в дошкільних навчальних  закладах; статистичні: 

методи математичної статистики для  узагальнення результатів 

експериментальної роботи, обчислення статистичних показників і перевірки 

достовірності результатів емпіричного дослідження (критерій t-Стьюдента).  

Практичне значення одержаних результатів полягає у обгрунтуванні та 

впровадженні форм та методів психолого-педагогічного супроводу батьків з 

розвитку виховного потенціалу; діагностичний інструментарій для визначення 

рівнів розвитку виховного потенціалу таких батьків; форми організації та 

фіксації результатів психолого-педагогічного супроводу батьків дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Структура та обсяг магістерської роботи. Робота складається зі 

вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, 

додатків.  

  



ВИСНОВКИ 

В магістерській роботі представлено теоретичне узaгaльнення тa 

зaпропоновaно прaктичне розв’язaння нaукової проблеми психолого-

педагогічного супроводу батьків дітей з особливими освітніми потребами. 

Результaти дослідження засвідчили ефективність розв’язaння постaвлених 

зaвдaнь і дaли підстaви для формулювання таких висновків:  

1. На основі узагальнення та систематизації теоретичних підходів до 

сутності понять «підтримка», «педагогічна підтримка», «соціальна підтримка» 

та «соціально-педагогічна підтримка», «дитина з особливостями 

психофізичного розвитку», видів порушень психофізичного розвитку та їхніх 

особливостей, функціональних обов’язків фахівців дошкільних навчальних 

закладів, уперше визначено поняття «соціально-педагогічна підтримка батьків 

дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільному навчальному 

закладі» як комплекс заходів фахівців міждисциплінарної команди закладу, 

що здійснюються у партнерській взаємодії з батьками та іншими соціальними 

інститутами з метою розвитку виховного потенціалу батьків задля подальшого 

забезпечення ними належних умов виховання, навчання та інтеграції дітей з 

особливостями психофізичного розвитку у суспільство.   

Уточнено, що 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 психолого-педагогічного 

супроводу.   

2. Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні практики психолого-

педагогічного супроводу батьків дітей з особливими освітніми потребами. 

Виявлено, що в дошкільних навчальних закладах України відсутня система 

надання комплексної психолого-педагогічного супроводу батьків дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, не налагоджено міждисциплінарну 

взаємодію, існує тенденція до злиття функцій соціального педагога та 

практичного психолога, немає орієнтації на вивчення потреб батьків для 



створення відповідної програми психолого-педагогічного супроводу. 

Встановлено, що соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливими 

освітніми потребами зарубіжних країн ґрунтується на засадах комплексності 

й наступності, орієнтації на потреби батьків, їхнє залучення у процес інтеграції 

дитини в освітнє середовище, здійснюється службами раннього втручання у 

співпраці з дошкільними навчальними закладами від народження дитини.  

3. Здійснено оцінку потреб батьків дітей з особливими освітніми 

потребами.  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), соціальноправова (щодо 

посередництва в отриманні різних видів соціальної допомоги; підвищення 

рівня обізнаності щодо соціального захисту дітей з особливостями 

психофізичного розвитку та їхніх батьків), 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).  

Встановлено, що метою психолого-педагогічного супроводу батьків 

дітей з особливими освітніми потребами є розвиток виховного потенціалу 

батьків на підставі оцінки їхніх потреб.  

4. Обґрунтовано критерії, показники розвитку виховного потенціалу 

батьків дітей з особливими освітніми потребами:  когнітивний (знання 

особливостей психофізичного розвитку дитини та специфіки виду порушення; 

потреб своєї дитини, методів їх оцінки; прав дитини з особливостями 

психофізичного розвитку та гарантій з боку держави щодо їх забезпечення; 

знання методів та інструментів ефективного виховання та розвитку дитини з 

особливостями психофізичного розвитку; функціонально-рольового 

репертуару фахівців дошкільного навчального закладу; інтеграції та інклюзії 

таких дітей, їх видів та шляхів; форм психолого-педагогічного супроводу 

батьків та фахівців, що її надають); мотиваційний (ставлення до розширення 



соціальних контактів дитини поза дошкільним навчальним закладом; 

взаємодії з фахівцями дошкільного навчального закладу з метою ефективного 

розвитку дитини; отримання знань, вдосконалення навичок щодо різних 

аспектів розвитку та соціального виховання дитини; об’єднання та взаємодії з 

іншими батьками в інтересах своїх дітей); практично-діяльнісний (уміння 

взаємодіяти з фахівцями та іншими батьками дошкільного навчального 

закладу; проводити розвивальні заняття з дитиною в домашніх умовах; 

володіння навичками захисту прав дитини з особливостями психофізичного 

розвитку; побудова спілкування з іншими членами сім’ї та їх залучення до 

виховання дитини; володіння навичками пошуку ресурсів для мобілізації та 

підтримки свого психоемоційного стану). Виявлено рівні розвитку виховного 

потенціалу батьків дітей з особливими освітніми потребами (початковий, 

ситуативний, середній, оптимальний) і розроблено авторський діагностичний 

інструментарій (тестові завдання «Мої знання», анкета «Моє ставлення», 

бланк самооцінки «Мої уміння та навички»).  

Визначено, що розвиток виховного потенціалу батьків дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в дошкільному навчальному закладі 

– це комплекс заходів, що здійснюється міждисциплінарною командою 

фахівців дошкільного навчального закладу та спрямований на підвищення 

рівня знань, формування мотивації, умінь та навичок батьків задля 

забезпечення ними потреб дитини з особливостями психофізичного розвитку 

та якісного виконання батьківських функцій.   

Проблема психолого-педагогічного супроводу батьків дітей з 

особливими освітніми потребами не вичерпується цим дослідженням. 

Перспективними напрямками вивчення означеної проблеми вбачаємо: 

підготовку фахівців до здійснення соціальнопедагогічної підтримки батьків 

дітей з особливими освітніми потребами; розроблення змістового 

забезпечення міжсекторної взаємодії щодо підтримки батьків дітей з 

особливостями психофізичного розвитку.   

 


