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ВСТУП 

В сучасних умовах реформування системи освіти в Україні соціально-

педагогічний супровід дітей з розумовою відсталістю є одним з найважливіших 

завдань спеціальної освіти, адже мусить забезпечити комплексну педагогічну 

підтримку та допомогу таким дітям у процесі їх розвитку, корекції порушень і 

здобуття освіти відповідного рівня з метою соціалізації – входження в суспільство 

на рівних правах із людиною з нормальним зором. Особливі труднощі виникають 

у процесі соціалізації дітей зі складними порушеннями розвитку  (Ю.Бондаренко, 

Т. Гребенюк, В. Кобильченко, І. Моргуліс, В. Ремажевська, Є. Синьова, 

М. Федоренко та ін.).  

У сучасній спеціальній педагогіці вчені засвідчують відносно низький рівень 

соціальної адаптації, сформованості життєвих планів у дітей з особливими 

освітніми потребами та вказують на неготовність до самостійного проектування 

власного майбутнього (Г. Жаренкова, А. Іваненко, Н. Королько, І. Кулагіна, 

Г. Мустафаєв, І. Татьянчикова, Г. Шаумаров та ін.); недостатню сформованість 

мотиваційно-вольової сфери особистості як фундаменту особистісного 

самовизначення та розвитку самосвідомості (І. Дмитрієва, С. Конопляста, 

С. Миронова, С. Могілевський, І. Сасіна, В. Синьов, Є. Синьова, С. Федоренко, 

М. Шеремет).  

Проблеми підготовки дітей з особливими освітніми потребами на різних 

вікових етапах до інтеграції в соціум у контексті формування в них нормативної 

поведінки та моральних якостей представлені в наукових працях М. Буфетова, 

І. Дмитрієвої, І. Єременка, В. Жук, А. Капустіна, С. Коноплястої, М. Кота, 

В. Синьова, М. Супруна, Н. Тарасенко, С. Федоренко, Л. Фомічової, М. Шеремет 

та ін. Окремі аспекти супроводу таких дітей з метою формування у них соціальних 

компетентностей вивчали  Ю. Бистрова, О. Вержиховська, О. Гаврилов, А. 

Іваненко, Г. Запрягаєв, В. Кобильченко, С. Літовченко, С. Мнухін, Є. Синьова, О. 

Таранченко, В. Тарасун та ін.  

Питання методичного забезпечення процесу формування та корекції навичок 

навчально-практичної діяльності А. Андрасян, Ю. Бондаренко, Т. Гребенюк, Л. 
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Вавіна, Н. Воловик, В. Ковиліна, С. Кондратенко, І. Моргуліс, І. Сасіна, Т. 

Свиридюк, І. Соколянський, М. Федоренко та ін.). В науковій літературі широко 

представлений медичний аспект реабілітації таких дітей (Ю. Барінов, Л. Денисюк, 

С. Лупир, С. Могілевський, А. Петруня, С. Риков, І. Шаргородська та ін.). Питання 

формування особистості дитини з особливими потребами  висвітлено в наукових 

працях І. Гудим, В. Кобильченка, Є. Синьової, О. Таран. Окремі аспекти розвитку 

комунікативної діяльності та міжособистісних стосунків зазначеної категорії дітей 

вивчалися І. Гудим, І. Некрасовою, Т. Семенишеною, Є. Синьовою та ін.  

Аналіз проблеми дав змогу констатувати, що актуальним залишається 

питання єдиного понятійного апарату, ґрунтовної класифікації особливостей сімей, 

які виховують дитину з особливими потребами. З метою подолання зазначених 

протиріч і проблем стає необхідним обґрунтування соціально-педагогічних засад 

роботи з батьками дітей розумовою відсталістю та впровадження змісту, форм і 

методів роботи з такими батьками з урахуванням специфіки їхньої адаптації. Це й 

зумовило вибір теми магістерської роботи «Соціально-педагогічний супровід 

родини розумово відсталих дітей». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність форм та методів соціально-педагогічного супроводу 

родин розумово відсталих дітей. 

Відповідно до мети визначено наступні завдання дослідження: 

1. На основі теоретичного аналізу з’ясувати стан проблеми, розкрити 

особливості структури, функціонування та адаптації сімей до життєвих умов, 

ускладнених інвалідністю дитини; 

2. Дослідити зміст соціально-педагогічного супроводу родин розумово 

відсталих дітей; 

3. Експериментально перевірити форми та методи роботи з батьками 

розумово відсталих дітей, спрямованої на підвищення адаптації родин до життєвих 

умов, ускладнених інвалідністю дитини. 

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх вихователів до 

соціально-педагогічного супроводу родин розумово відсталих дітей в закладі 
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вищої освіти. 

Предмет дослідження – форми та методи соціально-педагогічної роботи з 

родинами розумово відсталих дітей. 

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 результатів дослідження полягає в уточнені  та 

впровадженні змісту, форм та методів соціально-педагогічного супроводу родин 

розумово відсталих дітей. 

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: Сорокіна Олена, Бевзюк Марина. До проблеми соціально-

педагогічного супроводу родин розумово відсталих дітей. Вісник Освітньо-

наукового центру сімейно-центрованих практик. Умань: Візаві, 2022 р. С. 93–96. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (69 найменувань). Загальний обсяг роботи складає 

118 сторінок. 
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ВИСНОВКИ 

У роботі наведене теоретичне узагальнення та вирішення проблеми 

соціально-педагогічного супроводу родинам, які виховують дитину з розумовою 

відсталістю, що виявляється в обґрунтуванні й експериментальній перевірці 

соціально-педагогічних засад, які забезпечують ефективність роботи з родинами 

розумово відсталих дітей. 

1. Відповідно до першого завдання кваліфікаційної роботи, на підставі 

теоретичного аналізу літератури з’ясовано стан проблеми та визначені особливості 

структури, функціонування та адаптації сімей до життєвих умов, ускладнених 

інвалідністю дитини.  

Традиційний підхід у сучасній соціально-педагогічній практиці 

характеризується однобічністю тому, що спрямовує зусилля спеціалістів на 

реабілітацію дитини, а робота з сім’єю використовується як опосередкований 

вплив на цей процес. На сучасному етапі важливого значення набуває сприйняття 

сім’ї як цілісності, що потребує спрямування соціально-педагогічної роботи не 

тільки на реабілітацію дитини, але й на підвищення рівня адаптації батьків до 

життєвих умов, пов’язаних з вихованням дитини з розумовою відсталістю. Також, 

на підставі теоретичного аналізу літератури визначено особливості 

функціонування та адаптації сімей до життєвих умов, ускладнених інвалідністю 

дитини. Переживання сім’єю стресу, що виникає під час народження дитини 

порушує структуру сім’ї кількісно та якісно. Ці структурні зміни викликають 

функціональні порушення: кожна сімейна функція (економічна, репродуктивна, 

рекреаційна, виховна тощо) видозмінюється, набуває нового значення, з’являються 

такі нові, специфічні функції, як реабілітаційна, компенсуюча, корекційна, а рівень 

адаптації батьків до життєвих умов, ускладнених інвалідністю дитини залежить від 

того, наскільки швидко і якісно відновлюються функції та структура сім’ї після 

встановлення дитині діагнозу. 

2.Відповідно до другого завдання кваліфікаційної роботи досліджено  зміст 

соціально-педагогічного супроводу родин розумово відсталих дітей. Сутність 

соціально-педагогічного супроводу родин розумово відсталих дітей полягає у 
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цілеспрямованій організації ефективної взаємодії між фахівцем і батьками, що 

забезпечить найбільш оптимальне досягнення певних цілей. Зміст соціально-

педагогічного супроводу з такими батьками включає наступні аспекти: 

педагогічний, психологічний, соціальний, правовий, та напрямки: профілактичний, 

реабілітаційний, корекційний і діагностичний, які ґрунтуються на визначених 

принципах і спрямовані на підвищення якості життя сім’ї дитини з розумовою 

відсталістю. 

3. Відповідно до третього завдання кваліфікаційної роботи експериментально 

перевірено форми та методи роботи з батьками розумово відсталих дітей, 

спрямований на підвищення адаптації батьків до життєвих умов, ускладнених 

інвалідністю дитини. 

Зміст соціально-педагогічної роботи з батьками включає: педагогічний, 

психологічний, соціальний, правовий аспекти та реалізується через певні форми 

(групові та індивідуальні), які відповідають потребам і можливостям суб’єктів 

діяльності. Розмаїтість методів роботи (опитування, анкетування, інтерв’ю, метод 

«мозкового штурму», метод групової дискусії та ін..) з даною категорією дає 

можливість вибору найоптимальніших з них, для роботи з конкретною групою 

батьків. У процесі дослідно-експериментальної роботи було розглянуто і 

використано різні форми і методи роботи, що дало можливість ефективно 

підвищувати рівень адаптації батьків до життєвих умов, ускладнених інвалідністю 

дитини. 

Розглянуті в роботі положення не вичерпують усіх питань досліджуваної 

проблеми, важливість і актуальність якої зумовлюють необхідність її подальших 

досліджень у різних аспектах.  

 

 


