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ВСТУП 

Актуальність. Сучасний розвиток дошкільної освіти в Україні передбачає 

гуманізацію освітнього процесу, спрямовуючи педагогів на всебічне розуміння 

індивідуальних відмінностей дітей, особливі потреби родин дошкільників та їх 

врахування під час організації освітнього процесу. Враховуючи той факт, що діти 

з особливими освітніми потребами, перебуваючи в дошкільному освітньому 

просторі, повинні забезпечуватися спеціальною корекційно-педагогічною 

підтримкою, то важливу роль у цьому процесі відіграють дефектологи, 

психологи, логопеди та інші фахівці.  

Особливо важливим є впровадження інклюзивної дошкільної освіти, яка дає 

можливість своєчасно почати інтенсивну допомогу як у фізичному, так і в 

психосоціальному розвитку дитини. Відповідно до Законів України «Про освіту» 

[10], «Про дошкільну освіту» [9], «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» [8], в державі задекларовано впровадження інклюзивної 

освіти у всіх її ланках (дошкільної, загальної, середньої, професійної та вищої), 

що передбачає істотне оновлення змісту, організаційних форм і технологій 

навчання на основі сучасних інноваційних підходів забезпечення психолого-

педагогічного супроводу дітей в освітньому процесі та успішної взаємодії з 

їхніми батьками. 

Розвиток інклюзивної дошкільної освіти супроводжується 

фундаментальними науковими розробками В. Бондаря [7], В. Засенка [11], 

А. Колупаєвої [90], Т. Сак [95], Н. Софій [98], та ін., які вказують на високі 

вимоги до професійної підготовки педагогів для забезпечення психолого-

педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

загальноосвітньому просторі. Адже корекційно-розвиткова робота з дітьми, які 

мають психофізичні вади і стійкі труднощі в навчанні є вирішальним фактором 

їхнього особистісного становлення та успішної інтеграції в соціумі.  

У галузі загальної та спеціальної педагогіки представлено низку досліджень, 

присвячених розробці положень, теорій, концепцій про особистість вчителя-

дефектолога (Т. Власова, Л. Виготський, Х. Замський, Н. Малофєєв, Н.Назарова 

та ін); вирішення питань професійної підготовки фахівців для спеціальних 



закладів освіти (Т. Берник [6], В. Бондар [4, 10], С. Миронова [49], Н. Пахомова 

[52], Х. Сайко [67], В. Синьов [71], В. Тарасун [79], Д. Шульженко [96] та ін.). 

Проблемі комплексного підходу до виховання дитини на основі взаємного 

впливу суспільного та сімейного виховання присвячено праці Є. Крутій[41], 

С.Миронової [49], І. Мачинська Н. [48], О. Мастюкової [41] та ін. Вони 

звертають увагу на різні сторони складних процесів сприйняття дитини з 

особливими потребами близькими для неї людьми, розвитку особистості дитини 

в сім'ї, стверджують необхідність надання батькам психолого-педагогічної 

допомоги, акцентуючи увагу на підвищенні компетентності фахівців щодо 

налагодження взаємодії із сім’ями дошкільників з порушеннями в розвитку.   

Актуальність зазначеної проблеми, її недостатня теоретична та практична 

розробленість зумовили вибір теми дослідження: «Удосконалення професійної 

компетентності вчителя-дефектолога у процесі взаємодії з сім'ями 

дошкільників з психофізичними порушеннями». 

Мета дослідження ‒ теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови удосконалення професійної компетентності 

вчителя-дефектолога у процесі взаємодії з сім'ями дошкільників з  

психофізичними порушеннями. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан дослідженості проблеми та сутність поняття «професійна 

компетентність вчителя-дефектолога у процесі взаємодії з сім'ями 

дошкільників із психофізичними порушеннями». 

2. Визначити та схарактеризувати структуру професійної компетентності 

удосконалення професійної компетентності вчителя-дефектолога у 

процесі взаємодії з сім'ями дошкільників із психофізичними порушеннями. 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність 

педагогічних умов удосконалення професійної компетентності вчителя-

дефектолога у процесі взаємодії з сім'ями дошкільників з психофізичними 

порушеннями. 

Об'єкт дослідження ‒ процес підвищення професійної компетентності 

вчителя-дефектолога в закладі дошкільної освіти з інклюзивним навчанням. 



Предмет дослідження ‒ педагогічні умови удосконалення професійної 

компетентності вчителя-дефектолога у процесі взаємодії з сім'ями дошкільників 

з  психофізичними порушеннями. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний етапи; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі закладу дошкільної освіти № 25, м. Умані, Черкаської 

обл. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати удосконалення 

професійної компетентності вчителя-дефектолога у галузі взаємодії з сім'ями 

дошкільників з порушеннями психофізичного розвитку можуть бути 

використані в ЗДО з інклюзивним навчанням. 

  



ВИСНОВКИ 

У результаті теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки 

педагогічних умов удосконалення професійної компетентності вчителя-

дефектолога у сфері взаємодії із сім'ями дошкільників із психофізичними 

порушеннями зроблено такі висновки: 

1. З’ясовано стан дослідженості проблеми та сутність поняття «професійна 

компетентність вчителя-дефектолога в області взаємодії з сім'ями дошкільників 

із психофізичними порушеннями». Встановлено, що питання розвитку 

професійної компетентності розглядаються стосовно вихователів закладу 

дошкільної освіти: категоризації їхніх професійно важливих якостей; теоретичні 

основи підвищення професійної компетентності педагогів; умови, що впливають 

на ефективність становлення професійної компетентності педагога; проблеми 

визначення критеріїв та показників професійної компетентності вчителя; 

проблеми діагностики професійної компетентності. Професійну компетентність 

вчителя-дефектолога у сфері взаємодії із сім’ями дошкільників із 

психофізичними порушеннями розглядаємо як інтегральну якість особистості, 

що охоплює: світоглядні позиції педагога як основу розвитку всіх компонентів 

професіоналізму, глибоку обізнаність і практичні уміння у сфері інклюзивного 

навчання, розвинені професійно значущі якості; загальну здатність до виконання 

на високому рівні готовності професійних завдань у сфері організації та 

впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, 

здатність нести професійну відповідальність за результати цієї діяльності, 

постійно підвищувати рівень своєї професійної діяльності.  

2. Визначено та схарактеризовано структуру професійної компетентності 

удосконалення професійної компетентності вчителя-дефектолога у сфері 

взаємодії з сім'ями дошкільників із психофізичними порушеннями: 

мотиваційний (сукупність стійких мотивів до роботи в умовах інклюзивної 

освіти, спрямованість на здійснення ефективного процесу навчання і виховання, 

визнання кожної дитини суб’єктом освітньої діяльності, формування 

внутрішньої готовності до позитивного сприймання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку); когнітивний (система знань і уявлень про проблему 



інвалідності, особливості психофізичного розвитку осіб з обмеженими 

можливостями здоров’я і особливості побудови освітнього процесу, в якому 

беруть участь діти з особливими освітніми потребами); креативний (творча 

активність і особистісні якості педагога, які дозволяють створювати нові 

матеріальні і духовні цінності, а також розвивати творчий потенціал дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, враховуючи їх можливості); 

діяльнісний (способи і прийоми реалізації професійно-педагогічних знань в 

роботі з дітьми з особливими освітніми потребами і передбачає формування у 

майбутніх педагогів відповідних професійних компетенцій). 

3. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність 

педагогічних умов удосконалення професійної компетентності вчителя-

дефектолога в області взаємодії з сім'ями дошкільників з психофізичними 

порушеннями: налагодження позитивних взаємин між дітьми з особливими 

потребами, батьками та вчителем-дефектологом; застосування методів навчання 

і виховання, заснованих на співпраці, активній участі дитини та її батьків в 

корекційно-розвитковому процесі; формування комфортного корекційно-

розвивального середовища, яке має новітнє інформаційно-комунікаційне та 

методичне оснащення). 

Констатувальний експеримент був спрямований на вивчення стану 

професійної компетентності вчителів-дефектологів у галузі взаємодії з сім'ями та 

здійснювався у 3 етапи: вивчення практичного досвіду організації взаємодії 

дефектологів ЗДО із сім'ями дітей із порушеннями; вивчення сімей вихованців із 

порушеннями; вивчення стану професійної компетентності вчителів-

дефектологів у сфері взаємодії із сім'ями. Серед причин, які заважають 

організації взаємодії із сім'ями, названі такі: відсутність часу та бажання у 

батьків спілкуватися з педагогами (54,1%); висока зайнятість педагогів, нестача 

часу для даного виду роботи (23,5%); складність налагодження взаєморозуміння 

з батьками (10,2%); брак досвіду у педагогів у роботі із сім'єю (7,1%); 

нерозуміння адміністрацією ДНЗ важливості здійснення цього виду діяльності 

(5,1%). На думку лише 18,2% ЗДО для дошкільників з психофізичними 

порушеннями ефективно організують взаємодію із сім'ями.  



Порівнюючи дані констатувального та контрольного етапів дослідження 

за таким показником, як стиль виховання дошкільників із психофізичними 

порушеннями зазначимо, що показники фактично не змінилися: відсоток сімей 

за авторитарним стилем виховання залишився незмінним (25 %); відсоток сімей 

з демократичним стилем виховання зріс на 8,3 %, а відсоток сімей з ліберальним 

стилем виховання зменшився на 8,3 %. Опитування батьків і вчителів-

дефектологів свідчить про підвищення якості співпраці ЗДО з родинами в яких 

виховуються дошкільники із психофізичними порушеннями.  

Таким чином, можемо сказати про покращення стосунків між батьками, 

вчителями-дефектологами й дошкільниками із психофізичними порушеннями 

дозволило виробити оптимальні форми й методи інтегрованого впливу на 

особистість дошкільника, забезпечило розроблення довготривалої стратегії 

спільного інтегрованого впливу на виховання, навчання та соціалізацію дитини 

з психофізичними порушеннями. Зазначене свідчить про ефективність 

обґрунтованих та апробованих педагогічних умов удосконалення професійної 

компетентності вчителя-дефектолога у сфері взаємодії із сім'ями дошкільників 

із психофізичними порушеннями. 

 


