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ВСТУП 

 

Успішна реалізація завдань дошкільної освіти значною мірою 

визначається ефективною організацією педагогічного процесу в 

дошкільному навчальному закладі, у центрі якого педагогічна взаємодія 

вихователів з дітьми та їх батьками. Аналіз наукових досліджень свідчить, 

що особливості взаємодії вихователя з дітьми дошкільного віку впливають 

на їх психоемоційний та особистісний розвиток (Л.І. Божович, 

Л.С. Виготський, О.В. Запорожець, М.І. Лісіна та ін.); тип ставлення до дітей 

і стиль керівництва різними видами діяльності визначають взаємостосунки у 

дитячому товаристві, забезпечують стан задоволеності й психологічного 

комфорту дітей у дошкільному навчальному закладі (В.Д. Калішенко, 

Я.Л. Коломінський, Є.О. Панько та ін.) 

Педагогічна наука доводить, а практика дошкільної освіти переконує, 

що у майбутніх вихователів мають бути сформовані професійно значущі 

якості, теоретичні знання, практичні уміння й навички, мотиваційно-ціннісні 

відношення, які визначають готовність до педагогічної взаємодії у 

професійній діяльності, що ґрунтується на гуманістичному, індивідуальному 

та особистісно-орієнтованому підходах. Відтак проблема підготовки 

практико-орієнтованих на ефективну педагогічну взаємодію фахівців 

дошкільної освіти саме на часі.  

На сьогодні сім’я як соціальний інститут переживає гостру кризу, 

причинами якої є зовнішні протиріччя (між суспільством і сім’єю), а також 

внутрішньо-сімейні суперечності, які призводять до збільшення кількості 

неблагополучних сімей, розлучень, що не сприяє успішному вихованню і 

розвитку дітей у сім’ї, реалізації ними своїх прав, задоволення потреб. Саме 

тому держава здійснює кроки щодо підтримки та захисту ДНЗ і сім’ї як 

соціальних інститутів, які відповідають за виховання, навчання і розвиток 

дітей (програми «Українська родина», «Соціальна підтримка сім’ї»). Усе це 

вимагає перегляду змісту, форм, методів підготовки фахівців до роботи з 



батьками в нових умовах, методичного забезпечення цього процесу в 

навчальних закладах. Аналіз теоретичних джерел свідчить про те, що в 

сучасній педагогічній теорії розглянуті питання: загальної підготовки 

студентів до професійно-педагогічної діяльності (О.О. Абдулліна, Л.П. Вовк, 

В.М. Гриньова, М.Б. Євтух, І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна, Л.В. Кондрашова, 

О.Г. Мороз, Н.О. Половникова, В.А. Семиченко, В.О. Сластьонін, 

Г.В. Троцко, В.П. Шпак, О.І. Щербаков та ін.); підготовки соціальних 

педагогів до роботи з молоддю та членами їх сімей (А.Й. Капська, 

І.В. Козубовська, Л.Г. Коваль, Н.М. Комарова, Л.М. Міщик, 

Н.М. Стрельнікова); окремих аспектів роботи педагога з батьками 

(Ю.П. Азаров, П.П. Блонський, І.В. Гребенніков, П.Ф. Лесгафт, 

А.С. Макаренко, Г.К. Селевко, В.О. Сухомлинський, О.В. Сухомлинська, 

К.Д. Ушинський, С.Т. Шацький); української родинної педагогіки 

(М.Г. Стельмахович, П.М. Щербань, В.Г. Постовий, В.І. Костів) [3]. Але в 

сучасних умовах розвитку суспільства на демократичних засадах 

маловивченою є проблема готовності вихователів і батьків дітей, з 

особливими освітніми  потребами до взаємодії в умовах освітньої інклюзії як 

рівноправними учасниками педагогічного процесу, врахування вчителем у 

цій роботі особливостей сім’ї як соціального інституту. Недостатність 

вивчення змісту, технологій такої підготовки, визначальних аспектів 

проблеми зумовили вибір теми дослідження – «Готовність вихователів і 

батьків дітей з особливими потребами в умовах освітньої інклюзії». 

Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх вихователів до взаємодії 

з батьками дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти. 

Предмет дослідження – формування готовності майбутніх 

вихователів до взаємодії з батьками дітей з особливими потребами в умовах 

інклюзивної освіти. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність змісту підготовки майбутніх вихователів до 



взаємодії з батьками дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної 

освіти. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми у наукових джерелах. 

2. Сформувати форми і методи взаємодії майбутніх вихователів з 

батьками дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти. 

3. Окреслити умови, успішної професійної підготовки майбутніх 

вихователів і батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти. 

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; 

• статистичні: кількісний і якісний аналіз з використанням 

методів математичної статистики. 

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 взаємодії 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: Сановська Алла, Бевзюк Марина. До проблеми готовності 

вихователів і батьків дітей з особливими освітніми потребами до взаємодії в 

умовах інклюзивної освіти. Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-

центрованих практик. Умань: Візаві, 2022 р. С. 77– 80. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (84 найменування). Загальний обсяг 

роботи складає 113 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дає підстави для таких висновків: 

1. Відповідно до першого завдання кваліфікаційної роботи на 

основі проведеного теоретичного аналізу наукових праць з проблеми 

готовності вихователів і батьків дітей з особливими освітніми потребами до 

взаємодії в умовах інклюзивної освіти встановлено, що, враховуючи сучасні 

вимоги до такої роботи, існуючі концепції і теорії взаємодії сім’ї та ДНЗ, 

сучасна робота вихователя з батьками полягає у встановленні та здійсненні 

взаємодії вихователів та батьків, які є рівноправними учасниками 

педагогічного процесу. Метою взаємодії є виховання і розвиток дитини, 

реалізація її прав та задоволення потреб. 

Взаємодія полягає у вивченні дитини через діагностику сім’ї і на цій 

основі удосконалення навчально-виховного процесу; вироблення єдиних 

вимог до дитини у сім’ї та ДНЗ та педагогічну просвіту батьків в інтересах 

розвитку дитини; через  створення батьками і вихователями умов для 

реалізації дитиною своїх прав і задоволення потреб, що сприяє її вихованню 

й розвитку.  

2. Відповідно до другого завдання кваліфікаційної роботи 

сформовано форми і методи взаємодії майбутніх вихователів з батьками 

дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти. 

Взаємодія батьків та вихователів здійснюється в різних формах, які 

можна класифікувати за:  

1) кількістю учасників;  

2) представництвом інтересів і прав дітей;  

3) ступеням активності і самостійності батьків;  

4) часом здійснення;  

5) метою.  

Методами взаємодії є методи впливу вихователів на батьків 



(інформування, переконання, навіювання, приклад, доручення, створення 

педагогічних ситуацій, критика, заохочення, вимоги, інструктування) і 

методи впливу батьків на вихователів (критика, приклад, переконання, 

навіювання, інформування, доручення). 

3. Відповідно до третього завдання у процесі експерименту нами було 

окреслено умови успішної професійної підготовки майбутніх вихователів і 

батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти:  

а) умови, пов'язані зі змістом професійної підготовки вихователя у вищому 

навчальному закладі;  

б) умови,  пов'язані з особливостями реалізації особистісної підготовки 

студентів: спеціальна підготовка викладачів, забезпечення студентів 

відповідно до програми підготовки посібниками, методичними матеріалами, 

дидактичним матеріалом до лекцій і семінарів; спеціальна підготовка 

студентів до підсумкового контролю (ознайомлення з його вимогами, 

методикою, порядком проведення). 

Проведене дослідження не вичерпує проблеми готовності майбутніх 

вихователів і батьків дітей з особливими потребами до взаємодії в умовах 

інклюзивної освіти, і потребує подальших досліджень.  

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 


