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ВСТУП 

 

Наразі є важливим розв’язання завдання успішної інтеграції дітей з 

особливими освітніми потребами у соціальну реальність нашої країни. У 

центрі цієї проблематики – дошкільник з особливими освітніми потребами. 

Саме психолого-педагогічний супровід розвитку дитини забезпечує підґрунтя 

створення передумов навчальної діяльності, успішної соціалізації 

дошкільників з особливими освітніми потребами та виводить на перший план 

потребу кардинально нового ставлення й підтримки такої дитини на етапі 

дошкільного дитинства у системі виховання – спеціального, інклюзивного та 

інтегрованого. Отже, на сьогодні в системі дошкільної освіти України набуває 

все більшого значення питання інтеграції дітей з особливими освітніми 

потребами у заклади дошкільної освіти. 

Сучасне суспільство з його розмаїтністю і темпом розвитку ставить 

вимоги до кожного його члена, який прагне бути успішним й щасливим, 

починаючи з раннього віку. Передусім ідеться про впевненість, породжену 

довірою, позитивним ставленням до себе і світу, вміння швидко адаптуватися 

до незнайомої ситуації, знаходити порозуміння з оточенням. Ці якості 

закладаються на етапі первинної соціалізації дитини з особливими освітніми 

потребами, значною мірою їх зумовлює характер середовища, що створюється 

в родині та закладі дошкільної освіти як перших соціальних інститутах. 

В умовах сьогодення актуалізується проблема входження України до 

спільного європейського простору, це стосується усіх сфер людського життя, 

а також різних галузей науки. Не оминула ця проблема і педагогіку, особливо 

актуальною вона виявляється у рамках корекційної освіти, яка обґрунтовує 

особливості навчання, виховання, розвитку, соціалізації та професійної 

адаптації дітей дошкільного віку з особливими потребами. Статистика 

доводить, що, на жаль, в умовах комфортного, відносно добре медично 

забезпеченого сучасного суспільства народжується усе більше дітей з 
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особливими потребами. Різноманітні дослідження свідчать, що їхня кількість 

щороку зростає, з’являються нові, недостатньо діагностовані вади розвитку. 

Сучасні освітні моделі скеровані на те, щоб дати дитині певний обсяг 

знань, умінь, навичок, тобто пріоритетом визначено освітній компонент, однак 

для успішної соціалізації дитини з особливими потребами цього недостатньо. 

Потрібно передовсім створити для неї можливості здійснювати соціальні 

контакти, досягати власних освітніх успіхів, бути впевненою у собі. Йдеться 

про посилення механізмів інтеграції певних категорій дітей в освіту і, 

відповідно, у суспільство, а для цього потрібно трансформувати процес 

масової освіти як системи для забезпечення освітніх потреб усіх дітей.  

Про це свідчать нормативно-правові документи щодо соціалізації та 

навчання дітей з особливими освітніми потребами: Лист МОН України «Щодо 

організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» 

(2015), Наказ МОН України «Про затвердження Плану заходів щодо 

забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітньому просторі» (2015), Наказ МОН України «Про внесення змін 

до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з 

особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (2017), Наказ МОН 

України «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти» 

(2019). 

Представлені нормативні документи є доказом необхідності 

прискіпливої уваги до дітей з особливими освітніми потребами. Проблеми 

корекційного навчання та виховання таких дітей на різних етапах становлення 

психокорекційної педагогіки та психології в Україні були предметом вивчення 

багатьох науковців (В. Бондар, Л. Вавіна, О. Гаврилов, І. Дмитрієва, 

І. Єременко, М. Козленко, Н. Коломинський, М. Матвєєва, Г. Мерсіянова, 

С. Миронова, Т. Сак, В. Синьов, Н. Стадненко, М. Супрун, К. Турчинська, 

О. Хохліна, Д. Шульженко та ін.). 
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У психологічних джерелах проблема становлення особистості в період 

дитинства розглядається в різних аспектах, зокрема: розвиток особистості в 

онтогенезі та особливості структурування її компонентів (І. Бех, В. Кудрявцев, 

О. Леонтьєв, А. Петровський, Т. Піроженко, Д. Фельдштейн); становлення 

самосвідомості, елементарного образу – «Я» як умови формування 

суб’єктності та прояву активності особистості на різних етапах онтогенезу 

(Б. Ананьєв, М. Єлагіна, В. Зеньковський, Є. Ісаєв, В. Мухіна, С. Новосьолова, 

В. Слободчиков, Р. Створкіна). 

Родина, заклад дошкільної освіти, дитяче співтовариство на етапі 

дошкільного дитинства як первинні інститути соціалізації набули в сучасному 

суспільстві специфічних ознак, але залишаються першорядними за впливом 

на процес становлення особистості, формування первинного соціального 

досвіду. Втім учені відзначають, що сам перехід від родини до нових 

соціальних умов нерідко стає для батьків, педагогів і дітей надзвичайно 

проблемним. 

Учені стверджують, що формування особистості дитини від народження 

відбувається одночасно і взаємопов’язано, у результаті чого розвиток – це не 

послідовність окремих, неузгоджених між собою змін, а цілісний, системний 

характер, відтак, визначає і ставлення дитини до себе і світу. Водночас 

питання формування позитивного ставлення у дітей з особливими освітніми 

потребами до закладу дошкільної освіти не було предметом спеціального 

дослідження. 

Отже, недостатня розробленість досліджуваної проблеми, її теоретична 

і практична значущість зумовили вибір теми дослідження: «Формування 

позитивного ставлення до закладу дошкільної освіти у дітей з особливими 

освітніми потребами». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови формування позитивного ставлення до закладу 

дошкільної освіти у дітей з особливими освітніми потребами. 

Відповідно до поставленої мети визначено завдання дослідження: 
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1. На основі теоретичного аналізу проблеми ставлення у 

психології та педагогіці визначити сутність поняття «позитивне ставлення у 

дітей з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти». 

2. Схарактеризувати механізми формування позитивного 

ставлення до закладу дошкільної освіти у дітей з особливими освітніми 

потребами як чинника їхньої успішної адаптації до нової соціальної ситуації. 

3. Уточнити критерії, показники, рівні прояву ставлення у дітей 

з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти. 

4. Теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити 

педагогічні умови формування позитивного ставлення у дітей з особливими 

освітніми потребами до закладу дошкільної освіти. 

Об’єкт дослідження – формування позитивного ставлення до закладу 

дошкільної освіти у дітей з особливими освітніми потребами. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування позитивного 

ставлення до закладу дошкільної освіти у дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань дослідження 

було  використано сукупність взаємопов’язаних методів: 

– теоретичних: вивчення, аналіз і узагальнення психолого-

педагогічної літератури з проблеми дослідження та суміжних із нею питань; 

порівняння, систематизація, узагальнення; 

– емпіричних: опитування (анкетування), колективні та 

індивідуальні бесіди, аналіз навчальних програм та планів роботи, вирішення 

проблемних ситуацій; спостереження; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний і контрольний етапи) для перевірки 

ефективності педагогічних умов формування позитивного ставлення до 

закладу дошкільної освіти у дітей з особливими освітніми потребами. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу здійснено на базі закладів дошкільної освіти № 474 Управління освіти 

Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації; № 100 «Казка» 
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Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації; 

комунальних закладів «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) 

комбінованого типу № 11 «Струмочок»» в м. Києві. 

Теоретичне значення: визначено сутність поняття «позитивне 

ставлення до закладу дошкільної освіти у дітей з особливими освітніми 

потребами»; уточнено змістову структуру ставлення до закладу дошкільної 

освіти у дітей з особливими освітніми потребами. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в упровадженні 

у практику роботи закладів дошкільної освіти педагогічних умов формування 

позитивного ставлення до закладу дошкільної освіти у дітей 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 (92 позиції), додатків (7 сторінок). 

Повний обсяг роботи становить 96 сторінок, з них основного тексту – 81 

сторінки. Робота містить 1 таблицю. 
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ВИСНОВКИ 

 

У ході проведеного дослідженнями нами було зроблено наступні 

висновки: 

На основі теоретичного аналізу проблеми ставлення у психології та 

педагогіці визначено сутність поняття «позитивне ставлення до закладу 

дошкільної освіти у дітей з особливими освітніми потребами» як стійку 

позитивну емоційну спрямованість, що виявляється у прийнятті дитиною 

ритму і правил життя групи, у її прагненні налагоджувати доброзичливі 

взаємини з оточенням, виявляти активну позицію в освоєнні різних видів 

дитячої діяльності.  

У процесі дослідження охарактеризовано вікові особливості 

дошкільників відповідно до анатомо-фізіологічних, психічних та 

психологічних характеристик, визначено особливості сприймання, пам’яті, 

мислення, мовлення, уваги та уяви. Загальна класифікація дітей з особливими 

потребами дає можливість виокремити такі групи: діти-інваліди, діти з 

незначними порушеннями розвитку, діти з соціальними проблемами, 

обдаровані діти. Основну увагу приділено впливу різного виду відхилень на 

психічний та психологічний розвиток дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Схарактеризовано механізми формування позитивного ставлення до 

закладу дошкільної освіти у дітей з особливими освітніми потребами як 

чинника їхньої успішної адаптації до нової соціальної ситуації. Виявлено, що 

дитина дошкільного віку з особливими освітніми потребами використовує 

власні механізми ставлення опираючись на особистий досвід, набутий через 

наслідування, ігрову діяльність, спілкування і взаємодію з однолітками і 

дорослими, та власні психологічні резерви, пов’язані зі стресостійкістю, 

соціальними перевагами, здатністю до пристосування та ідентифікації себе 

серед інших. 

Для дослідження стану сформованості ставлення у дітей до закладу 
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дошкільної освіти уточнено критерії та показники, зокрема: когнітивний 

(показники: пізнавальний інтерес до оточуючих дитину дорослих і дітей; 

широта та стійкість інтересів дитини; елементарна обізнаність); емоційно-

чуттєвий (показники: емоційна стабільність, урівноваженість, упевненість у 

собі, контактність); поведінковий (показники: практична активність, 

самостійність в самообслуговуванні, готовність до мовленнєвої взаємодії з 

іншими). 

Виявлено та схарактеризовано рівні прояву ставлення до закладу 

дошкільної освіти у дітей з особливими освітніми потребами: високий, вище 

середнього, середній, нижче середнього, низький. 

Аналіз результатів констатувального експерименту засвідчив переважно 

середній та нижче середнього рівні прояву ставлення у дітей з особливими 

освітніми потребами до закладу дошкільної освіти. Це зумовлено 

недосконалістю відповідного методичного забезпечення і ефективних 

способів оптимізації процесу адаптації, низьким рівнем обізнаності педагогів 

та батьків зі специфікою перебігу адаптаційного періоду. 

Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено педагогічні  

умови формування позитивного ставлення до закладу дошкільної освіти у дітей 

з особливими освітніми потребами: здійснення пропедевтичної роботи з 

батьками з метою позитивного налаштування їх на взаємодію з адміністрацією 

і педколективом ЗДО; поетапна зміна форм і методів взаємодії педагогів та 

батьків, спрямованих на формування у дітей з особливими освітніми 

потребами позитивного ставлення до ЗДО; забезпечення психолого-

педагогічного супроводу процесу адаптації дошкільників з особливими 

освітніми потребами до ЗДО з послідовною зміною сеансів активізувального 

спілкування, видів дитячої активності та застосування щоденних ритуалів. 

Узагальнені результати проведеного педагогічного експерименту 

засвідчили позитивну динаміку рівнів прояву ставлення до закладу дошкільної 

освіти у дітей з особливими освітніми потребами в ЕГ. Натомість в учасників 

КГ зміни були незначними. Найсуттєвішими виявилися зміни в показниках 
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когнітивного критерію: збільшилась кількість дітей з високим рівнем (з 12,4 % 

до 21,0 %) та вище середнього (з 17,0 % до 28,7 %), водночас зменшилась 

кількість дітей з низьким рівнем і нижче середнього (з 8,6 % до 4,6 % та з 

21,5 % до 13,0 % відповідно). 

Визначальними виявилися зміни, за таким показником поведінкового 

критерію, як готовність до мовленнєвої взаємодії. Цілеспрямована робота з 

дітьми експериментальної групи сприяла розвитку активного мовлення, що 

позитивно вплинуло майже на всі інші прояви позитивного ставлення до 

закладу дошкільної освіти у дітей з особливими освітніми потребами. 

Порівняльний аналіз здобутих результатів засвідчив ефективність 

обґрунтованих педагогічних умов формування позитивного ставлення до 

закладу дошкільної освіти у дітей з особливими освітніми потребами. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Перспективу подальших досліджень убачаємо в розробленні програми 

підготовки вихователів до психолого-педагогічного супроводу адаптаційного 

періоду як умови успішної соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами. 


