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ВЗАЄМОДІЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА  

З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 
В основі сучасного етапу розвитку національної системи освіти 

лежить ідея надання рівних можливостей усім дітям отримувати 
високоякісну освіту, розвивати свій потенціал, незважаючи на рівень 
розвитку, стать, соціальний статус, національність, віросповідання і та ін. 
Практика європейських країн (Канади, США, Італії, Франції, Бельгії, 
Німеччини, Швеції та ін.) доводить, що більшість дітей з особливими 
потребами у розвитку може навчатися в загальноосвітніх установах по 
моделі інклюзивної освіти. 

Визнання Україною Конвенції ООН про права дитини та Всесвітньої 
декларації про забезпечення життя, захисту і розвитку дітей посилило 
увагу громадськості до проблеми навчання дітей з особливими освітніми 
потребами, викликало необхідність розробки цілеспрямованих дій держави 
для створення сприятливих умов інтеграції в систему сучасних суспільних 
відносин. Україна як член міжнародного співтовариства бере участь в 
діяльності зі створення сприятливого для дітей з особливими загально-

освітніми потребами середовища, в якій гідний розвиток і захист їх прав 
забезпечується шляхом дотримання принципів демократії, рівності, миру, 
соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних 
цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та 
розвитку дітей. 

У нашій країні початок інтеграційних процесів «особливих дітей» в 
загальноосвітню шкільну систему почався з 90-х років минулого століття, 
але масштабність проведених перетворень в соціумі не тільки не 
дозволяють говорити про завершеності цих змін, але і вимагають їх 
подальшої реалізації. Особливо, якщо ми говоримо про зміни в освітній 
політиці держави по відношенню до дітей з особливими потребами. 

Удосконалення системи освіти шляхом впровадження інклюзивної 
форми навчання вимагає глибокого і різнобічного вивчення розумового, 
фізичного і мовного розвитку осіб з обмеженими можливостями. Це 
передбачає створення загальноосвітнього інклюзивного середовища, яке б 
відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від 
особливостей його психофізичного розвитку; зміна організаційних форм, 
методів, прийомів і засобів навчання дітей з обмеженими можливостями 
здоров’я; організації системи психолого-медико-педагогічного супроводу 
дитини з особливими потребами; реалізація цілеспрямованої роботи з 
сім’єю, яка виховує дитину з особливими потребами. Саме тому особливо 
актуальною є проблема професійної підготовки вчителів початкової школи 
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до реалізації цілей, змісту, завдань і технологій інклюзивної освіти в 
професійній діяльності. 

Проблема підготовки кваліфікованого вчителя до роботи в умовах 
інклюзивного навчання вже тривалий час є однією з найбільш актуальних. 
Оскільки сім’я – первинний соціальний інститут виховання і від ситуації, в 
ній сприятливої атмосфери, розуміння батьками специфіки виховання 
дитини з особливими потребами та організації системи взаємин в сім’ї і 
школи залежить успіх майбутньої соціокультурної інтеграції. 

Про це свідчать наукові праці В. Бондаря, В. Бочарової, І. Демченко, 
Б. Вульфова, А. Капської, А. Колупаєва, В. Липи, В. Синьова, С. Харченко 
та ін. 

Вчені відзначають як позитивний, так і негативний вплив сім’ї на 
розвиток і соціалізацію дітей з різними відхиленнями у розвитку. Зокрема 
на те, що більшість сімей, які виховують дітей з обмеженими 
можливостями здоров’я, є неблагополучними, неповними, а відхилення в 
розвитку цих дітей часто виявляється при вступі до школи (А. Капська, 
І. Рогальська-Яблонська та ін.). У таких сім’ях діти надані самі собі  
і позбавлені турботи і уваги дорослих. Батьківські позиції часто 
відрізняються неадекватністю (В. Бондар, А. Колупаєва, В. Липа, 
В. Синьов та ін.). У сучасній системі інклюзивної початкової освіти 
пріоритетною умовою виступає взаємодія педагогів з батьками, яка 
забезпечує як рішення найближчих тактичних завдань навчання, 
виховання і розвитку дитини з особливими освітніми потребами, так і 
дозволяє знизити рівень її психічного навантаження в умовах шкільного 
навчання. 

Вивчення діяльності дитячо-батьківського співтовариства в створенні 
інклюзивних умов навчання в початковій школі розглянуто в дослідженнях 
І. Кузава, С. Михайлової, Н. Старосветськой, У. Цинди, І. Юхимца та 
інших вітчизняних і зарубіжних вчених. Вони відзначають, що повноцінна 
інтеграція дітей з особливими потребами можлива за сприяння, активної 
участі батьків та інших членів сім’ї. 

У сучасній психолого-педагогічній науці є численні дослідження, 
концентруючи проблему дитячо-батьківських відносин і пропонують свої 
шляхи її вирішення. Аналіз цих досліджень показує деяку динаміку, яка 
виражається в зміні предметної орієнтації з одного суб’єкта (одного з 
батьків або дитини) на обох суб’єктів взаємин (О. Романчук, Л. Савчук та 
ін.). Однак проблема підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 
взаємодії з дитячо-батьківським співтовариством в умовах інклюзивного 
навчання не була предметом наукових досліджень. Адже сім’я, яка виховує 
дитину з обмеженими можливостями насамперед виступає основним 
стабілізуючим фактором адаптації дитини [3]. Саме з власної сім’ї дитина 
виносить у доросле життя перші уявлення про морально-людські цінності, 
норми поведінки, характер взаємин між людьми. Тому взаємодія в системі 
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«педагог – дитина – батько» має найважливіше значення в розвитку 
дитини з особливими освітніми потребами. 

А. Колупаєва зазначає, що взаємодія вчителя початкових класів з 
дитячо-батьківським співтовариством в умовах інклюзивної освіти – 
процес двосторонній. Він повинен базуватися на розумінні вчителем 
необхідності взаємодії з сім’ями вихованців, особистої зацікавленості 
вчителя у співпраці та вмінні організувати взаємодію з сім’ями на 
високому професійному рівні. 

Народження дитини з відхиленнями у розвитку, як правило, змінює 
весь лад життя батьків, змінює їх психологічний клімат. Батьки 
виявляються в стані безперервно наростаючого стресу, що провокує 
конфліктні відносини один до одного, а також до дитини. Отже готовність 
педагога до взаємодії з батьками проявляється в оволодінні основними 
функціями педагогічного спілкування: відкриття (встановлення довірчих 
відносин), співучасті (готовність прийти на допомогу родині), 
взаємоповаги (збереження рівня сучасної культури спілкування) які 
проявляються в різних видах педагогічної діяльності: педагогічної 
діагностики; побудова навчального, виховного та корекційного процесу 
відповідно до можливостей і потреб дитини з особливостями у розвитку; 
організації моніторингу рівнів їх розвитку. 

Лише при злагодженій роботі вчителя і активної позиції батьків 
можлива ефективна допомога дитині. 

Отже, сучасні підходи до навчання і виховання, а також соціальної 
адаптації дітей в умовах інклюзивної освіти припускають активну участь 
сім’ї в процесі навчання, виховання і розвитку дитини. Обов’язковою 
умовою успішності цього процесу є здатність вчителя початкових класів 
вибудувати відносини з різними категоріями батьків у формі активного 
взаємодії. У зв’язку з цим припущенням дослідження процесу підготовки 
майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії з дитячо-батьківським 
співтовариством в умовах інклюзивного навчання стає актуальним і 
своєчасним. 
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