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ВСТУП 

Глобальним критерієм високорозвиненого суспільства нині є рівень 

доступності та якісності надання різносферних послуг особам з особливими 

потребами. Входження України до європейського суспільного простору та 

дотримання світових стандартів життєдіяльності вочевидь передбачає 

кардинальний перегляд вітчизняної системи забезпечення освітою такої 

категорії людей [50]. 

Соціально-економічні, соціокультурні процеси останнього десятиліття 

позначилися на процесі розвитку та становлення української держави. 

Трансформація базових державних інститутів, еволюція суспільної свідомості 

призвели до значних змін та формування нового бачення перспективи 

розвитку української держави. Зміна соціальної орієнтації у будь-який 

історичний період неодмінно супроводжується реформуванням освітньої та 

виховної системи. 

В умовах кризи соціально-економічного, духовного, культурного 

розвитку суспільства особливого значення набуває сім’я як оптимальне 

природне середовище розвитку, виховання та навчання дітей. Саме тому 

держава здійснює кроки щодо підтримки та захисту сім’ї як соціального 

інституту, який відповідатиме за виховання, навчання та розвиток дітей. 

Спрямованість державних заходів на забезпечення можливості 

отримання освіти. Дошкільну освіту, яка є фундаментом, первинною 

складовою частиною системи неперервної освіти можна отримати як у 

дошкільному закладі, так і в сім’ї, відповідно до Закону України «Про 

дошкільну освіту» [21].  

Професійна діяльність педагога передбачає освітню та виховну 

діяльність, соціально-педагогічну допомогу сім’ї, психотерапевтичну, 

корекційну роботу та педагогічну освіту батьків. 

Водночас традиційна система підготовки студентів факультетів 

дошкільної освіти до роботи у сім’ї не в повній мірі враховує актуальні 

проблеми і соціальні орієнтири сучасної родини, особливості взаємодії 



педагога та сім’ї. Тому виникає необхідність гармонізації родинного та 

суспільного виховання потребує внесення змін у процес підготовки студентів 

факультетів дошкільної освіти для роботи у сім’ях в умовах освітньої інклюзії 

відповідно до сучасних запитів індивідуальної педагогічної діяльності в 

Україні. 

Проблемі професійної підготовки вихователів присвячено багато 

досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів. Теоретичні та методологічні 

основи даної проблеми знайшли відображення у працях класиків педагогічної 

науки С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського, Г. Ващенка, 

А. Макаренка та у наукових дослідженнях сучасних вчених-педагогів і 

психологів А. Алексюка, Л. Артемової, Е. Вільчковського, О. Дубогай, 

С. Гончаренка, О. Савченко, В. Семиченко, В. Сластьоніна, О. Щербакової, 

Н. Ничкало, З. Палюх, Л. Пуховської, Ю. Стиркіної, Л. Хомич, Л. Шевнюк та 

інших. 

Окремим аспектам багатогранного і складного процесу розвитку 

професійної підготовки педагогів до роботи з сім’єю присвятили свої наукові 

праці О. Абдуліна, В. Гриньова, Т. Гущина, І. Зязюна, О. Семеног, Т. Шульги 

та ін. 

Вагомими для нашого дослідження стали праці Є. Сарапулової, О. Корх-

Черба, О. Звєрєвой, Т. Куликової, С. Теплюк та ін. 

Підкреслимо, що, незважаючи на широкий спектр досліджуваних 

напрямів, проблема психолого-педагогічного супроводу сім’ї в умовах 

освітньої інклюзії вивчена недостатньо, і негативно позначається на 

професійному становленні фахівців. Адже якість підготовки фахівців 

визначається рівнем готовності студентів до оволодіння знаннями, уміннями 

та навичками, необхідними педагогу.  

Недостатність наукових розробок та актуальність вказаної проблеми, її 

значущість зумовили вибір теми кваліфікаційної роботи «Психолого-

педагогічний супровід сім’ї в умовах освітньої інклюзії».  



Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови підготовки вихователів до психолого-

педагогічного супроводу сім’ї в умовах освітньої інклюзії. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати ступінь дослідженості проблеми у наукових джерелах, 

розкрити сутність поняття «Психолого-педагогічний супровід сім’ї». 

2. Дослідити рівень готовності майбутніх вихователів до психолого-

педагогічного супроводу сім’ї в умовах освітньої інклюзії. 

3. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

підготовки майбутніх вихователів до психолого-педагогічного супроводу сім'ї 

в умовах освітньої інклюзії. 

Об’єкт дослідження – освітній процес підготовки вихователів до 

психолого-педагогічного супроводу сім’ї в закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки вихователів до 

психолого-педагогічного супроводу сім’ї в умовах освітньої інклюзії. 

Методи дослідження. Для розв’язання окреслених завдань 

використовувався комплекс взаємопов’язаних методів, зокрема:   

- теоретичні: аналіз наукової та навчально-методичної літератури, 

розгляд теоретичних питань з метою визначення основних понять; 

- емпіричні: спостереження, анкетування, бесіди, тестування, 

педагогічне прогнозування, педагогічний експеримент для виявлення 

результативності експериментальної роботи. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Практичне значення полягає в тому, що результати дослідження 

дозволять вихователям та батькам використовувати набутий досвід у 

вирішенні питань психолого-педагогічного супроводу між учасниками 

навчально-виховного процесу.  

Апробація результатів дослідження: Результати дослідження 



доповідалися під час проведення круглого столу «Різні можливості – рівні 

права: організація інклюзивного навчання та виховання» (грудень, 2021 р.), 

який проводився на базі Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих 

практик.  

Публікації: Щербина Олена, Бевзюк Марина. До проблеми психолого-

педагогічного супроводу сім’ї в умовах освітньої інклюзії. Вісник Освітньо-

наукового центру сімейно-центрованих практик. Умань: Візаві, 2022 р. С. 

125–128. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (68 найменувань). Загальний обсяг 

роботи складає 86 сторінок. 



ВИСНОВКИ 

У результаті теоретичного обґрунтування й експериментальної 

перевірки дослідження психолого-педагогічного супроводу сім'ї в умовах 

освітньої інклюзії підтверджують провідні тенденції сучасної освіти у тому, 

що психолого-педагогічний супровід сім'ї в умовах освітньої інклюзії вимагає 

системного і цілісного вивчення з різних методологічних позицій. Результати 

наукового пошуку послугували підставою для ряду висновків: 

1.  Відповідно до першого завдання кваліфікаційної роботи 

проаналізовано стан дослідженості проблеми у наукових джерелах та розкрито 

сутність поняття «Психолого-педагогічний супровід сім’ї».  

Під терміном «Психолого-педагогічний супровід сім’ї» ми розуміємо 

систему професійної діяльності педагога, спрямовану на створення умов для 

успішного навчання і розвитку особистості та як основа взаємодії суб’єктів 

виховання і навчання при вирішенні освітніх проблем яка передбачає 

оволодіння різноманітними професійними уміннями (гностичними, 

конструктивними, комунікативними, організаторськими, спеціальними). 

2. Відповідно до другого завдання кваліфікаційної роботи розкрито 

критерії та показники готовності майбутніх вихователів до психолого-

педагогічного супроводу сім’ї в умовах освітньої інклюзії: педагогічна 

компетентність (знання з теорії та історії педагогіки, загальної та дошкільної 

психології, знання пріоритетних методик, педагогічних технологій та 

стратегій виховання та навчання; уміння організувати навчально-виховний 

процес в умовах сім’ї, готовність до визначення оптимального змісту, форм та 

методів згідно об’єктивних умов); соціально-правова компетентності 

(елементарні законодавчо-правові знання, у контексті використання їх у 

професійній діяльності; вміння визначати власний соціальний статус, 

стримано реагувати на психоемоційний стан членів сім’ї; усвідомлення 

необхідності соціалізації дитини, яка виховується в умовах сім’ї); 

комунікативна компетентності (емпатія; уміння спілкуватися з членами 

родини; уміння активізувати учасників навчального процесу), імпровізаційних 



умінь (творче оволодіння технологіями індивідуального навчання та 

виховання дитини; уміння імпровізувати, використовувати спеціальні 

педагогічні здібності; оперативно реагувати на незаплановані зовнішні 

впливи, створювати оптимальні умови освітнього процесу, що 

стабілізуватимуть психоемоційний стан дитини). 

3. Відповідно до третього завдання кваліфікаційної роботи в результаті 

експериментального дослідження, сформовані педагогічні умови підготовки 

майбутніх вихователів до психолого-педагогічного супроводу сім'ї в умовах 

освітньої інклюзії. 

Психолого-педагогічний супровід сім’ї в умовах освітньої інклюзії 

забезпечує єдність дій супроводжуючих і супроводжуваних взаєморозуміння 

фахівців і батьків. Процес психолого-педагогічний супровід сім’ї в умовах 

освітньої інклюзії допомагає створити умови успішної підготовки і подальшої 

адаптації дітей, встановити і подолати причини які гальмують цей процес. 

Педагогічними умовами підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного 

віку до психолого-педагогічного супроводу  сім’ї є: набуття досвіду 

оцінювання власної діяльності, оволодіння елементарними законодавчо-

правовими знаннями, оволодіння комунікативними та імпровізаційними 

уміннями, що виявляються: у емпатії, адекватній реакції на психоемоційний 

стан оточуючих, умінні спілкуватися з членами родини, в умінні реалізувати 

спеціальні (творчі) здібності, в оволодінні сучасними педагогічними 

технологіями та умінні їх реалізовувати у конкретних соціально-педагогічних 

ситуаціях. 

Проведене дослідження не вичерпує проблеми психолого-педагогічного 

супроводу сім’ї в умовах освітньої інклюзії, і потребує подальших досліджень.  

 


