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ВСТУП 

Актуальність дослідження. На сьогодні не втрачає актуальності 

орієнтація сучасної освіти на стандарти, пріоритетом яких є формування 

безпечного психогігієнічного середовища. Цінностями суспільного 

сьогодення є психологічна та фізична безпека, екологічність, безбар’єрний 

доступ до навчання та інформації. Все це є невід’ємними складовими 

концептуальних орієнтирів кожної освітньої інституції. Міжнародний рух 

освіти за останнє десятиріччя набуває нового змісту, основою якого є 

адаптація освітнього простору навчальних закладів до індивідуальних 

особливостей кожного представника соціуму. 

Головною проблемою сьогодення, яка пов’язана з майбутнім держави, є 

збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. Викликає турботу 

різке погіршення стану психічного та фізичного розвитку підростаючого 

покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання 

дитячої смертності. Відповідно до Закону України «Про освіту» особами з 

особливими освітніми потребами (ООП) вважають дітей, які потребують 

додаткової постійної або тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою 

забезпечення їхнього права на освіту. Прогресивні методологічні зміни в 

галузі надання освітніх послуг сприяли розробці та впровадженню такого 

інноваційного освітнього тренду як інклюзія. Інклюзивне навчання – це 

комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з 

особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно 

орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 

На сучасному етапі розвитку суспільства дитина з особливими 

потребами – це особистість, яка має такі ж права, як і інші члени спільноти, 

але через особливості індивідуального розвитку діти з порушеним 

психофізичним розвитком потребують особливих освітніх послуг з 

урахуванням специфіки захворювання. 



Принципово важливим є дослідження впливу освітнього середовища на 

психічне здоров’я дошкільників, а також вивчення та організація шляхів і 

засобів подолання несприятливих впливів на психіку дітей. Лише за умови 

надання комплексної допомоги, яка включає навчально-виховну та 

корекційно-розвивальну роботу, діти з певними порушеннями можуть досягти 

оптимального рівня розвитку. Виробити у дітей із особливими освітніми 

потребами активну життєву позицію, зміцнити їх фізично, духовно та 

психічно – найважливіші завдання педагогів. Через призму виховного процесу 

проходить становлення майбутнього громадянина, змінюються його погляди 

та уподобання. Головним завданням у діяльності педагогічних колективів 

навчальних закладів повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей з 

особливими освітніми потребами, формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя у всіх представників абілітаційної команди. Разом з 

цим, увага фахівців має акцентуватися на особливостях навчально-виховної 

роботи з дітьми різних нозологій, впливі фахівця на усвідомлення сімейних 

проблем, соціально-реабілітаційних аспектів спеціальної освіти. Важливого 

значення набуває ознайомлення з проблемами та перспективами розвитку 

спеціальної освіти, формування самостійного мислення, понятійного апарату 

спеціальної освіти та вміння ним користуватися, визначення прикладних 

проблем у сфері спеціальної освіти, розвиток загальної психолого-

педагогічної культури. 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові 

тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства зумовлюють значні 

зміни в освіті й вихованні: ставляться нові завдання, використовуються 

інноваційні освітні й виховні технології, оновлюються зміст та форми 

організації навчально-виховного процесу, впроваджуються у навчально-

виховний процес новітні особистісно-орієнтовані педагогічні технології та 

науково-методичні досягнення. Прагнення більшості країн, й України 

зокрема, до забезпечення рівних можливостей для людей з обмеженими 

можливостями, підтверджує, що кожна людина та її потреби важливі для 



цивілізованого суспільства. 

Проблема розвитку освіти дітей з обмеженнями життєдіяльності 

розглядається у працях О. Ф. Білогаш, Л. В. Борщевської, В. І. Бондаря, 

О. М. Ващенко, О. В. Гаврилова, Н. П. Голуб, Т. М. Дегтяренко, А. В. Зіброва, 

А. А. Колупаєвої, І. А. Малишевської, О. В. Нагорної, Л. О. Савчук, В. М. 

Синьова. 

Історична ініціатива в розробці проблеми психічного здоров’я належить 

видатним західним психологам К. Роджерсу, А. Маслоу, Г. Олпорту. Серед 

українських вчених феномен психічного здоров’я ґрунтовно досліджували Г. 

О. Балл, С. І. Болтівець, М. А. Жукова, О. В. Завгородня, Н. М. Колотій, Г. В. 

Ложкін, І. Я. Коцан, С. О. Копилов, С. Д. Максименко, Р. І. Сірко, О. В. 

Носкова та ряд інших, кожен з яких вніс свій вклад у вивчення цього поняття 

та його складових. Психологічній безпеці у загальноосвітніх навчальних 

закладах присвячені праці Ю. І. Ахтирської, І. А. Баєвої, Н. В. Вітюк, 

О. Б. Лактіонової, А. П. Чуприкова. 

Проте переважна кількість наукових пошуків присвячені створенню 

безпечного психологічного середовища для дітей шкільного віку: 

М. Є Андрос, Н. І. Коцур, В. В. Рубцов, О. М. Тушина. Питанню формування 

психогігієнічного середовища у закладах спеціальної освіти приділяється 

недостатньо уваги. Тому доцільною є стійка тенденція зростання інтересу до 

психогігієни, адже досить значними є чинники ризику погіршення психічного 

здоров’я дітей під час навчання у закладах освіти різних типів. 

На сьогодні існує багато чинників, що спонукають до появи психічних 

захворювань серед дітей протягом життя. Крім того, майже повністю відсутня 

профілактика, раннє виявлення проблем, не є розповсюдженим звернення до 

кваліфікованих психологів, значна кількість людей з метою розслаблення 

звертається до вживання алкоголю, наркотичних речовин, що може стати 

причиною хвороби. На нашу думку, значними є можливості створення 

психогігієнічного середовища для профілактики порушень психіки 

дошкільників під час навчання і виховання. 



Актуальність даної проблеми зумовили вибір теми нашого наукового 

дослідження «Теоретико-методичні засади психогігієнічних аспектів 

організації навчально-виховного процесу у спеціальних закладах освіти». 

Мета дослідження: розкрити теоретичні та методичні засади 

психогігієнічних аспектів організації навчально-виховного процесу у 

спеціальних закладах освіти. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання 

дослідження: 

1. Теоретично обґрунтувати психогігієнічну концепцією навчально-

виховного процесу у закладах освіти. 

2. Дослідити психолого-педагогічні умови становлення 

психогігієнічних аспектів у навчально-виховному процесі закладів освіти. 

3. Провести діагностику тривожності дошкільників в умовах закладу 

спеціальної освіти. 

4. Розробити методику впровадження психогігієнічних аспектів в 

організацію навчально-виховного процесу у спеціальних закладах освіти. 

Об’єкт дослідження – психогігієнічні особливості навчально-

виховного-освітнього процесу. 

Предмет дослідження – закономірності та механізми психогігієнічних 

аспектів організації навчально-виховного процесу спеціальних закладів 

освіти. 

Методи дослідження: теоретичні (історико-порівняльні методи аналізу, 

систематизації та узагальнення методичної та психолого-педагогічної 

літератури); емпіричні (спостереження, бесіда, анкетування, експеримент, 

який містить констатувальний, формувальний та контрольний етапи, 

конструювання педагогічного процесу). 

Експериментальна база. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі комунальної  

установи ІРЦ Дашівської сільської ради Гайсинського району Вінницької 

області. 



Теоретичне значення дослідження полягає у впровадженні 

психогігієнічних аспектів у навчально-виховний процес закладів освіти для 

дітей із особливими освітніми потребами. У процесі дослідження встановлено 

особливості формування психогігієнічного середовища у навчальних закладах 

для дітей з порушенням психофізичного розвитку. У ході наукового 

експерименту досліджувалися особливості використання новітніх технологій 

з метою зниження тривожності у дітей дошкільного віку. Отримані у ході 

експериментального дослідження результати дають змогу доповнити наукові 

дані про особливості впровадження психогігієнічних аспектів у навчально-

виховний процес навчально-реабілітаційних та інклюзивно-ресурсних 

центрів. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

психогігієнічних аспектів у навчально-виховному процесі спеціальних та 

загальноосвітніх закладів для дітей дошкільного віку з порушенням 

мовленнєвого та психічного розвитку. Результати наукового дослідження 

можуть бути використані для професійної підготовки студентів для роботи в 

умовах інклюзивної освіти. Отримані надбання можуть знайти застосування 

під час проведення вебінарів та тренінгів на курсах післядипломної освіти. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

представлені на Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію 

«Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі» 

(м. Умань, 29 квітня 2021 року). 

Публікації автора за темою дослідження. 

1. Пелих А. О. Психогігієнічні аспекти організації навчального процесу 

у спеціальних закладах освіти. Перші спроби пошуку в науковому просторі : 

Збірник матеріалів 19-ї Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Особливості 

організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі» (м. Умань, 29 квіт. 

2021 р.) / [голов. ред. : Л. В. Іщенко, В. М. Кушнір; відп. за вип. : Л. П. Карнаух, 

А. М. Залізняк, А. А. Слатвінська]. Умань : Візаві, 2021. С. 162‒164. 



Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг наукової 

роботи – 84 сторінки друкованого тексту. Робота містить дві таблиці та один 

рисунок. 

ВИСНОВКИ 

Теоретико-практичне дослідження проблеми впровадження 

психогігієнічних аспектів у навчально-виховний процес дітей з особливими 

освітніми потребами дало змогу зробити наступні висновки: 

1. Обґрунтована психогігієнічна концепція навчально-виховного 

процесу у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами. 

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми 

дослідження засвідчив, що для створення оптимальних умов для навчання і 

виховання дітей із ООП доцільно дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, 

застосовувати індивідуальний підхід для дітей дошкільного віку, з 

урахуванням їх психофізичних порушень, дотримуватися норм тривалості 

навчальних занять, постійно змінювати види діяльності, проводити заходи з 

метою профілактики негативних наслідків основної хвороби та психічної 

перевтоми. 

Врахування психогігієнічних аспектів у навчально-виховному процесі 

дає змогу створити психолого-педагогічну систему, яка забезпечить 

збереження і підтримку повного і безперешкодного індивідуального розвитку 

особистості за рахунок гармонійних психосоціальних взаємостосунків. 

2. Визначені психолого-педагогічні умови становлення психогігієнічних 

аспектів у навчально-виховному процесі закладів спеціальної освіти: 

‒ функціонування здоров’язбережувального освітнього середовища з 

урахуванням особливостей особистісного розвитку та індивідуальних 

можливостей дошкільників різних нозологічних груп; 

‒ формування позитивної мотивації до здорового способу життя, 

забезпечення повноцінного медичного обслуговування, харчування, 



оптимізації рухового режиму; раціональне облаштування навчально-ігрового 

простору; 

‒ створення творчої комфортної та доброзичливої атмосфери серед 

учасників навчально-виховного процесу з можливістю адекватно 

висловлювати свої почуття і емоції; 

‒ компетентний психолого-педагогічний супровід дошкільників у 

навчально-виховному та корекційному процесах; 

‒ використання різних активних методів, що ґрунтуються на 

демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і 

сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і творчості дітей із 

особливими освітніми потребами; 

3. Проведена діагностика тривожності дошкільників в умовах 

навчально-реабілітаційного центру. 

Аналіз результатів констатувального експерименту засвідчив високий 

рівень тривожності у старших дошкільників у експериментальній та 

контрольній групах. Низький рівень тривожності був характерний для 

невеликої частини дошкільників. 

Встановлено, що у різних видах діяльності тривожність дітей-

дошкільників проявляється по-різному. Так у навчальному процесі 

тривожність проявлялася найбільше, а у ігровій діяльності проявлялася 

найменше. Це свідчить про певні труднощі у засвоєнні навчального матеріалу 

та підтверджує, що колективна діяльність, зокрема трудова та ігрова, є 

найбільш значимою у дошкільному віці. 

4. Розроблена методика впровадження психогігієнічних аспектів в 

організацію навчально-виховного процесу у спеціальних закладах освіти. 

Найбільш продуктивними були корекційні технології, які спрямовані на 

зміцнення психофізичного здоров’я дітей та підвищення їх оздоровчого 

потенціалу. Дієвим психогігієнічний засобом, який сприяє зниженню 

психічного напруження визнані фізичні вправи, які надзвичайно необхідні для 

профілактики багатьох захворювань. Вміле застосування фізичних 



навантажень, дотримання правил особистої гігієни, дотримання режиму дня є 

ефективним засобом збереження та зміцнення психічного здоров’я дітей. 

Психогігієнічні аспекти реалізуються комплексно через створення 

безпечного освітнього середовища, екологічно сприятливого життєвого 

простору, належного медичного обслуговування, повноцінного харчування, 

оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у 

дошкільників позитивного, ціннісного ставлення до власного здоров’я; 

мотивації до здорового способу життя, дотримання доброзичливих взаємин у 

колективі. 

Результати впровадження психогігієнічних аспектів у навчально-

виховний процес закладу освіти вказують на значне покращення кількісних та 

якісних показників в експериментальній групі на етапі формувального 

експерименту, що свідчить про ефективність запропонованої нами методики. 

Проведене дослідження не претендує на вичерпне розв’язання складної 

багатопланової проблеми. Перспективи подальших наукових розвідок 

передбачають дослідження історичних аспектів психогігієни у спеціальній 

освіті. 


