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with primary social prevention of trafficking in human beings, taking into 
account stages of the education process.

Secondary and tertiary social prevention of human trafficking should be 
carried out by social school teachers. social workers of social services of the 
district.

For the first time, the possibilities of combining the efforts of social and 
pedagogical workers in primary social prevention are shown. A variety of 
methods of social prevention in the institution of secondary education are 
disclosed. All subjects of such work in the secondary school are identified: 
children, their parents, teachers, social educators, school administration, social 
workers of the district.

Key words: social prevention of human trafficking, the system of social 
prevention of human trafficking, secondary education institutions, components 
of social prevention of human trafficking, methods of social prevention of 
human trafficking.
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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПІДТРИМКИ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ 

ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ДОШКІЛЬНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В сучасних умовах соціально-економічного життя питання 
соціально-педагогічної підтримки сімей з дітьми з особливостями 
психофізичного розвитку набуває для України все більш актуального 
значення. Оскільки батьки дітей з особливостями психофізичного 
розвитку -  це категорія людей, які в силу порушення розвитку дітей, 
мають ряд специфічних потреб та проблем, тому вони потребують 
комплексної соціально-педагогічної підтримки фахівців. Найбільш 
складним для цих родин є дошкільний період дітей, так як на цей час 
припадає становлення батьківства, активізація та реалізація батьківських 
функцій, засвоєння ролей батька / матері, формування відповідних 
моделей поведінки щодо дитини, зміцнення зв’язків з соціумом.

На сьогодні у педагогічній науці різні аспекти проблеми соціально- 
педагогічної підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного 
розвитку знайшли висвітлення у наукових працях Т. Алєксєєнко,
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Н. Грабовенко, І. Макаренко, О. Сварника, Т. Скрипник, С. Соловйової, 
В. Тесленко.

Як засвідчили результати дослідження наукових джерел, 
спеціально розробленої програми соціально-педагогічної підтримки 
батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних 
навчальних закладах на даний час не існує.

Тому метою статті є презентація та обґрунтування комплексної 
програми соціально-педагогічної підтримки батьків окресленої категорії 
дітей в дошкільних навчальних закладах.

Діти з особливостями психофізичного розвитку -  особи, віком до 
18 років, у яких спостерігаються різні порушення центральної нервової 
системи, функціонування окремих або декількох аналізаторів чи органів
[5].

Так, науковець О. Краснова зазначає, що батьки по-різному 
реагують на труднощі, пов’язані з появою в сім’ї дитини з особливостями 
психофізичного розвитку та виділяє чотири типи життєвих стратегій 
сімей в такій ситуації: стратегія «інтеграції в соціальне середовище» 
(припускає відкритість і включеність у зовнішній світ); стратегія «повної 
ізоляції» (передбачає відділення сім’ї від зовнішнього світу при 
авторитарних відносинах всередині сім’ї); стратегія «сім’я як самоціль» 
(відбувається відмежування сім’ї від зовнішнього світу, але надання 
свободи особі з порушеннями розвитку всередині сім’ї); стратегія 
«умовного успіху» (проявляється у відкритості та включеності членів 
сім’ї у зовнішній світ при ізоляції особи з порушеннями розвитку, що 
стримує її соціальну мобільність) [2].

Дослідник С. Пальчевський визначає, що у батьків із появою дитини 
з особливостями психофізичного розвитку з’ являються психічні розлади, 
виникають певні етапи кризи в сім’ї, такі як: заперечення проблеми, 
депресії, пошуки шляхів виходу з кризи, визначення ситуації і звернення 
до фахівців, скорочення контактів з навколишнім світом, зосередження 
всієї уваги на дитині, надія на її одужання, повторний сильний стрес у 
випадку втрати надії, прийняття ситуації, що склалася [4].

Такі батьки, аналізує Л. Мардахаєв, практично не в змозі власними 
зусиллями забезпечити своїй дитині повноцінну освіту, культурний і 
соціальний розвиток, допомогти в соціальній адаптації і реабілітації. 
Вони потребують залучення фахівців для надання їм допомоги в 
задоволенні актуальних їхніх потреб [3].

В «Енциклопедії для фахівців соціальної сфери» уточнено, що 
соціально-педагогічна підтримка -  це надання допомоги особистості у 
процесі соціалізації з метою розкриття та розвитку її можливостей. Така 
підтримка здійснюється у процесі освітньо-виховної, а також соціально- 
педагогічної діяльності, під якою розуміється різнобічний вплив на 
особистість [1, с. 161].

Оскільки батьки дітей з особливостями психофізичного розвитку 
мають ряд проблем, складних ситуацій, невизначених потреб,
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ускладнених інвалідністю дітей, цю категорію сімей часто відносять до 
тих, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У Постанові Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. №896 про 
«Порядок виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 
обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального 
супроводу таких сімей (осіб)» зазначено, що до сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих обставинах, належать сім’ї (особи), які 
не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив різних 
обставин (жорстоке поводження з дитиною в сім’ї, відсутність постійного 
місця роботи у працездатних членів сім’ї, відсутність житла, призначеного 
та придатного для проживання, відбування покарання у виді обмеження 
волі, тривала хвороба, встановлена інвалідність тощо) [6].

Визначено, що сім’я з дітьми, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах, -  сукупність осіб, що проживають разом і пов’язані спільним 
побутом, взаємними правами та обов’ язками, серед яких є хоч одна 
дитина віком до 18 років; однією з характеристик такої сім’ї є наявність 
обставин, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність, 
наслідки яких сім’я не може подолати самостійно (інвалідність, часткова 
втрата рухової активності у зв’язку зі старістю чи станом здоров’я, 
самотність, сирітство, безпритульність тощо) [1].

Із зазначеного вище випливає, що сім’ї, у яких батьки або особи, що 
їх замінюють, виховують дітей з особливостями психофізичного 
розвитку належать до категорії тих, що перебувають у складних 
життєвих обставинах. Проте, часто поза увагою фахівців залишаються 
батьки дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних 
навчальних закладах, які мають свої специфічні потреби і проблеми та 
потребують комплексної соціально-педагогічної підтримки.

У контексті дослідження нами сформульовано авторське визначення 
наступним поняттям: «соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з 
особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних 
закладах» -  це комплекс заходів фахівців міждисциплінарної команди 
дошкільного навчального закладу, спрямованих на розвиток та зміцнення 
виховного потенціалу батьків задля забезпечення ними умов для адаптації 
та розвитку особистості дитини з особливостями психофізичного розвитку 
в середовищі дошкільного навчального закладу; «виховний потенціал 
батьків» ми розглядаємо як комплекс знань, умінь та навичок батьків, 
спрямованих на забезпечення потреб дитини у соціалізації та здатності 
повноцінно виконувати батьківські функції.

В темі нашого дослідження, ми інтерпретуємо змістово-методичне 
забезпечення соціально-педагогічної підтримки батьків як комплекс форм 
та методів соціально-педагогічної підтримки батьків дітей з
психофізичними особливостями, цілеспрямоване та системно організоване 
впровадження яких сприяє підвищенню виховного потенціалу батьків.

Під комплексною програмою соціально-педагогічної підтримки 
батьків даної категорії дітей ми розуміємо реалізацію фахівцями
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міждисциплінарної команди комплексу заходів (індивідуальних та 
групових форм підтримки батьків) задля досягнення мети -  підвищення 
виховного потенціалу батьків та задоволення їхніх потреб, що ускладнені 
особливостями виду порушення психофізичного розвитку дитини. Через 
індивідуальні та групові форми роботи фахівці міждисциплінарної 
команди надають батькам нові знання, формують у них відповідні уміння 
та навички з метою підвищення їхнього виховного потенціалу.

Метою запропонованої нами «Комплексної програми соціально- 
педагогічної підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного 
розвитку в дошкільних навчальних закладах» розглядаємо активізацію та 
підвищення виховного потенціалу батьків дітей з особливостями 
психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах задля 
створення ними умов позитивної соціалізації та інтеграції дітей.

Завданнями даної програми стали:
• надати батькам комплексну соціально-педагогічну підтримку в 

умовах дошкільного навчального закладу шляхом впровадження 
відповідного змістово-методичного забезпечення; підвищити рівень 
виховного потенціалу учасників даної програми;

• надати батькам інформацію про особливості психофізичного 
розвитку дітей, специфіку виховання та навчання, перспективи 
інтеграції; про діяльність державних та неурядових організацій, що 
працюють з батьками дітей з особливостями психофізичного розвитку;

• сформувати у батьків навички взаємодії з дітьми з 
особливостями психофізичного розвитку, сприяти створенню позитивної 
соціально-психологічної атмосфери в сім’ях; уміння налагоджувати 
взаємодію з фахівцями міждисциплінарної команди та іншими батьками 
у закладі; навички самостійного подолання батьками соціальної ізоляції, 
в якій вони опинилися.

При розробці визначеної програми було враховано наступне: аналіз 
змісту поняття «соціально-педагогічна підтримка», її функції, шляхи 
надання; результати оцінки потреб батьків, що визначені нами під час 
констатувального експерименту в рамках дослідження; особливості 
соціального розвитку дітей в залежності від виду порушення їх 
психофізичного розвитку та труднощі у вихованні, які виникають у зв’язку 
з цим; наявні ресурси (людські та технологічні) в дошкільних навчальних 
закладах; аналіз вітчизняних і зарубіжних практик соціально-педагогічної 
підтримки батьків даної категорії в дошкільних навчальних закладах.

Комплексна програма складається з чотирьох тематичних блоків, 
кожний з яких складається з чотирьох модулів, що включають теми. 
Теми модулів відповідають попередньо визначеним нами критеріям 
виховного потенціалу, зокрема: когнітивному, поведінковому та
мотиваційному. Всього 16 тематичних модулів по 4 теми.

В рамках програми змістово-методичне забезпечення соціально- 
педагогічної підтримки батьків становлять наступні форми і методи 
взаємодії з ними, зокрема: консультації, бесіди, круглі столи, семінари,
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лекції, батьківські конференції, дискусії, ділові ігри, батьківські збори, 
відеолекторії, тематичні дні, «Дні відкритих дверей», семінари-
практикуми, «Клуб підтримки «Батьки для батьків», «Батьківський 
клуб», стендові дошки з демонстрацією мережі корисних соціальних 
контактів для батьків, круглі столи із запрошеними фахівцями з інших 
соціальних інституцій.

Отже, запропоновано такі тематичні блоки та модулі:
1. Інформаційно-методичний блок «Ресурсний центр»:
Модуль 1.1. Презентація ДНЗ для батьків: структура, штат, модель 

роботи з родинами (7 год.)
Модуль 1.2. Інклюзивна освіта -  шлях у майбутнє (8 год.)
Модуль 1.3. Партнерство у роботі, пошук ресурсів (8,5 год.)
Модуль 1.4. Сучасні дидактичні матеріали та навчальні програми в 

допомогу батькам (9 год.)
2. Педагогічний блок «Школа педагогічної майстерності»:
Модуль 2.1. Розвиток дитини з особливостями психофізичного

розвитку дошкільного віку (9 год.)
Модуль 2.2. Інтеграція дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в дошкільний заклад (7,5 год.)
Модуль 2.3. Організація домашнього розвивального середовища 

(8 год.)
Модуль 2.4. Організація спільних заходів з родинами в умовах ДНЗ 

(11,5 год.)
3. Соціальний блок «Центр інтеграції (зв ’язки з громадськістю)»:
Модуль 3.1. Правова абетка батьків дитини з особливостями

психофізичного розвитку (8 год.)
Модуль 3.2. Соціальний захист та медична реабілітація дітей 

(8 год.)
Модуль 3.3. Громадські організації як партнери батьків (5,5 год.)
Модуль 3.4. Шлях від соціальної ізоляції до інтеграції (6,5 год.)
4. Психологічний блок «Психологічна служба»:
Модуль 4.1. Моя дитина -  «особлива» (6 год.)
Модуль 4.2. Психологія дитини з особливостями психофізичного 

розвитку (7 год.)
Модуль 4.3. «Тато і мама», «Жінка і чоловік»? (7 год.)
Модуль 4.4. Особливості дитячо-батьківських стосунків в сім’ї 

(8 год.)
Загальна тривалість даної програми 125 годин. Розкриємо зміст 

кожного з тематичних блоків програми.
Так, інформаційно-методичний блок «Ресурсний центр» даної 

програми складали шістнадцять занять по 1,5-2 години загальною 
тривалістю 33 години. Зустрічі з батьками проходили у різних формах, 
зокрема: лекція, бесіда, тренінг, презентація, доповідь, круглий стіл, 
батьківська конференція, інформування батьків через стенди та 
методичні куточки.
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Завданнями інформаційно-методичного блоку «Ресурсний центр» 
стали:

• ознайомлення батьків зі змістом роботи міждисциплінарної 
команди, функціоналу її членів стосовно батьків; існуючі шляхи 
співпраці з фахівцями;

• презентація змісту соціально-педагогічної підтримки батьків в 
умовах дошкільного навчального закладу, її форм та шляхів;

• презентація системи спеціальної освіти, ознайомлення з 
поняттями інтеграції та інклюзії, їх видів та шляхів реалізації, 
нормативно-правові документи, що регулюють ці питання;

• формування у батьків умінь та навичок встановлення ефективної 
комунікації з фахівцями закладу та іншими батьками, пошук ресурсів для 
цього;

• ознайомлення батьків з поняттям виховного потенціалу, його 
змістом та шляхами формування;

• презентація сучасних методів роботи з дитиною з особливостями 
психофізичного розвитку в домашніх умовах; оптимальний вибір 
прийомів виховання дитини з врахуванням її психофізичних можливостей.

В рамках цього тематичного блоку з метою підвищення рівня 
обізнаності батьків у правовому аспекті щодо виховання, навчання і 
освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку, було проведено 
тренінгові заняття в межах модулю щодо інклюзивної освіти. Під час 
роботи учасники мали змогу проаналізувати основні нормативно-правові 
акти, що стосуються різних аспектів життя їхніх дітей, визначити 
можливі конфліктні ситуації, які можуть виникати у процесі 
відстоювання інтересів дітей та способи їх подолання.

Педагогічний тематичний блок «Школа педагогічної майстерності» 
складали вісімнадцять занять по 1,5-2,5 години загальною тривалістю 
36 годин. Формами соціально-педагогічної підтримки у контексті даного 
блоку виступили: консультація, лекція, семінар, семінар-практикум, 
майстер-клас, відеопрезентація, бесіда, тренінг, презентація, батьківські 
збори, обговорення, тематичні дні, відкрите заняття, стендова інформація.

Завданнями педагогічного блоку «Школа педагогічної майстерності 
батьків» стали:

• надання батькам інформації з різних аспектів щодо розвитку і 
виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку, видів 
порушень та їх врахування у взаємодії з дитиною;

• ознайомлення з оцінкою потреб дитини та батьків: роль оцінок 
та фахівці, які їх здійснюють;

• надання інформації батькам щодо навчання та виховання дітей, 
розвитку їх потенційних здібностей, соціального виховання уцілому;

• відпрацювання навичок взаємодії з фахівцями у процесі 
інтеграції дитини з особливостями психофізичного розвитку в 
дошкільний навчальний заклад;
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• формування уміння правильного вибору прийому виховання 
дитини та проведення розвивальних занять з нею вдома;

• формування у батьків педагогічної культури та навичок 
організації змістовного дозвілля для своєї сім’ї.

У межах педагогічного блоку програми ефективною формою 
взаємодії з батьками є відеопрезентація. Темами для зустрічі можуть 
стати питання особливостей соціального виховання та взаємодії з 
дитиною в залежності від виду порушення її психофізичного розвитку.

У процесі нашого пошуку ми досліджували таку форму співпраці з 
батьками як семінари-практикуми. Семінар-практикум включає
теоретичне повідомлення з практичним доповненням (демонстрація 
відеосюжетів та показ вправ відповідно темі). В рамках даного 
тематичного блоку важливим є підвищення рівня поінформованості 
батьків з питань розвитку самообслуговування та культурно-гігієнічних 
навичок у дітей з особливостями психофізичного розвитку. Оскільки 
рівень розвитку психічних процесів у цих дітей, як правило, нижчий, ніж 
у їхніх здорових однолітків, тому відповіді на окреслені питання є 
актуальними для батьків. Тому підтримка соціального педагога та 
вихователя у контексті цього є важливою для них.

Окрім того, в рамках педагогічного блоку комплексної програми 
соціально-педагогічної підтримки батьків, шляхом організації
тематичних виставок для батьків, сім’ї можуть отримувати інформацію 
про форми співпраці з педагогічним колективом під час адаптації дитини 
до умов дошкільного навчального закладу, до її інтеграції у соціумі. 
Через стендову інформацію та дошки оголошень батьки поінформовані 
щодо різних тематичних свят, як от: «День відкритих дверей», «День 
захисту дітей», «Міжнародний день людини з синдромом Дауна», 
«Міжнародний день людей з інвалідністю», «Всесвітній день
розповсюдження інформації про аутизм». Тому наочна інформація 
виступає однією з форм соціально-педагогічної підтримки батьків.

Соціальний тематичний блок «Центр інтеграції (зв’язки з
громадськістю)» складали шістнадцять занять по 1-2,5 години загальною 
тривалістю 28 годин. Формами соціально-педагогічної підтримки у 
контексті соціального блоку комплексної програми виступили: бесіда, 
повідомлення, «Батьківський клуб», обговорення, лекція, ділові ігри, 
тренінг, майстер-клас, презентація, розповсюдження інформаційних 
буклетів, круглий стіл, відеолекторій, «Клуб підтримки «Батьки для 
батьків».

Завданнями соціального блоку «Центр інтеграції (зв’язки з
громадськістю)» стали:

• надання батькам інформації про нормативно-законодавче 
забезпечення в різних аспектах життя дітей з особливостями 
психофізичного розвитку та їх батьків;

• ознайомлення з правовими актами, що регулюють освіту дітей 
даної категорії;
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• формування у батьків умінь і навичок адвокаційної діяльності 
щодо ними відстоювання інтересів власних дітей;

• надання інформації про систему реабілітаційних, соціальних та 
медичних установ, які опікуються дітьми з особливостями психофізичного 
розвитку та можливості використання батьками їхніх ресурсів;

• презентація діяльності державних та неурядових організацій, 
дотичних до питань виховання дітей з різними видами порушень розвитку, 
шляхи співпраці та форми роботи з батьками у цьому контексті;

• ознайомлення з програмами підтримки батьків в неурядових 
організаціях (літні табори, участь у сімейних програмах, виїзні програми 
оздоровлення цих родин);

• формування мотивації у батьків до об’єднання з іншими 
батьками, участі в громаді задля спільних інтересів власних дітей;

• залучення батьків з дітьми до гурткової роботи творчого 
спрямування поза дошкільним навчальним закладом.

У межах соціального блоку заслуговує уваги така форма соціально- 
педагогічної підтримки батьків як «Батьківський клуб» -  групова форма 
взаємодії фахівців і батьків, за якої батьки виступають активними 
учасниками процесу, мають можливість ініціювати тему для 
обговорення, що є актуальною для них. Таке об’єднання членів сімей у 
батьківську громаду сприяє неформальному та відкритому спілкуванню 
між ними, а зміст роботи фахівця дошкільного навчального закладу 
(соціальним педагогом, методистом або вихователем -  в залежності від 
теми зустрічі) полягає у формуванні навичок самостійного подолання 
труднощів. Теми зустрічей визначаються відповідно до потреб 
батьківських груп, як от: «Законодавче забезпечення соціального захисту 
дітей з особливостями психофізичного розвитку», «Мережа
реабілітаційних установ в Україні: можливості для дітей та батьків», 
«Програми громадських організацій та форми роботи з батьками; діючі 
програми підтримки батьків».

Сучасною формою соціально-педагогічної підтримки батьків 
виступає «Клуб підтримки «Батьки для батьків», яка дещо відрізняється 
від попередньої. Так, метою клубу підтримки є навчання батьків, які не 
мають досвіду або мають незначний досвід виховання дитини з 
особливостями психофізичного розвитку більш досвідченими та соціально 
зрілими батьками таких же дітей. За таких умов соціальний педагог 
виступає переважно у ролі спостерігача, який, у разі потреби, надає поради 
та допомогу. Одним із завдань клубу є формування мотивації у батьків до 
якісних змін у власному соціальному житті та житті дитини.

Наголосимо, що з метою формування та відпрацювання у батьків 
навичок адвокаційної діяльності ефективним, вважаємо, є проведення 
ділових ігор, які виступають методом активного отримання знань 
завдяки розподілу ролей між учасниками та програванню заданих 
ситуацій. При цьому важливою особливістю ділових ігор є наявність 
взаємодії між членами створеної команди.
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Психологічний тематичний блок «Психологічна служба» є логічним 
доповненням до всіх попередніх тематичних блоків комплексної програми 
соціально-педагогічної підтримки. Оскільки розуміння батьками своїх 
психологічних особливостей та дітей, вміння будувати стосунки, 
створювати позитивну психологічну атмосферу в сім’ї та з іншими 
батьками в умовах дошкільного навчального закладу -  все це впливає на ті 
аспекти, якими займається соціальний педагог. Знання психологічного 
контексту різних явищ доповнюють якість соціально-педагогічної 
підтримки батьків. Отже, даний блок складали шістнадцять занять по 
1-2,5 години загальною тривалістю 28 годин. Формами соціально- 
педагогічної підтримки у контексті психологічного блоку комплексної 
програми виступили: індивідуальне заняття, тренінг, обговорення, 
дискусія, семінар, презентація, бесіда, лекція, батьківські збори.

Завданнями блоку «Психологічна служба» є:
• формування у батьків навичок психологічного «прийняття» 

власної дитини з особливостями психофізичного розвитку, адекватного 
(«розуміючого») ставлення до її труднощів;

• формування знань щодо розуміння потреб своєї дитини, їх 
класифікації та врахування у процесі її соціалізації;

• надання інформації про особливості психологічного розвитку 
дитини у період дошкільного віку та особливості соціального виховання 
у зв’язку з цим;

• формування у батьків навичок встановлення позитивних 
емоційних контактів зі своєю дитиною, мотивації до взаємодії з нею, а 
також з фахівцями у процесі спільної роботи в дошкільному навчальному 
закладу;

• формування у батьків навичок подолання соціальної ізоляції, 
навичок безконфліктного спілкування з іншими членам сім’ ї;

• відпрацювання навичок міжособистісної взаємодії між 
подружжям, уміння знаходити спільні рішення в складних ситуаціях та 
завжди діяти в інтересах дитини;

• поповнення знань щодо пошуку ресурсів для організації 
змістовного дозвілля своїй сім’ї.

До вищезазначених форм взаємодії з батьками ми відносимо також 
«День відкритих дверей», що виступає масовим заходом задля 
інформування батьків щодо ресурсного забезпечення цікавого і змістовного 
дозвілля з дитиною з особливостями психофізичного розвитку.

Висновки і перспективи подальших розвідок у  даному напрямі. 
Отже, узагальнюючи матеріал, можемо зробити наступні висновки.

Нами презентовано «Комплексну програму соціально-педагогічної 
підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в 
дошкільних навчальних закладах». Змістово-методичне забезпечення 
соціально-педагогічної підтримки батьків поєднує традиційні
(індивідуальні консультації, бесіди, батьківські збори) та інноваційні
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(дискусії, ділові ігри, батьківські конференції, клуби для батьків) форми 
взаємодії з батьками, що спрямовані на формування виховного
потенціалу батьків у контексті дослідницького питання. Надано 
авторське визначення поняттям «соціально-педагогічна підтримка 
батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних 
навчальних закладах», «виховний потенціал батьків», «змістово-
методичне забезпечення».

Подальших наукових розвідок потребує розробка програми 
підготовки фахівців до здійснення соціально-педагогічної підтримки 
батьків в умовах дошкільних навчальних закладах.
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У статті представлено комплексну програму соціально-педагогічної 
підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в 
дошкільних навчальних закладах. Запропоновано структуру комплексної 
програми соціально-педагогічної підтримки, її мету, завдання, 
особливості побудови. Розкрито зміст та завдання інформаційно- 
методичного, педагогічного, соціального та психологічного тематичних 
блоків даної програми. Розглянуто основні групові форми взаємодії з 
батьками, що відповідають тематичним блокам та завданням 
запропонованої програми. У рамках дослідження надано авторське 
визначення поняттям: «соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з 
особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних 
закладах», «виховний потенціал батьків» та «змістово-методичне
забезпечення». Актуалізовано питання врахування потреб і труднощів
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батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку при розробці 
комплексної програми соціально-педагогічної підтримки батьків даної 
категорії в умовах дошкільних навчальних закладів.

Ключові слова: діти з особливостями психофізичного розвитку, 
складні життєві обставини, соціально-педагогічна підтримка батьків 
дітей з особливостями психофізичного розвитку, виховний потенціал 
батьків, комплексна програма соціально-педагогічної підтримки батьків 
дітей з особливостями психофізичного розвитку, змістово-методичне 
забезпечення.

Чечко Т. М. Комплексная программа социально
педагогической поддержки родителей детей с особенностями 
психофизического развития в дошкольных учебных заведениях

В статье представлена комплексная программа социально
педагогической поддержки родителей детей с особенностями 
психофизического развития в дошкольных учебных заведениях. 
Предложена структура комплексной программы социально
педагогической поддержки, ее цели, задачи, особенности построения. 
Раскрыто содержание и задачи информационно-методического, 
педагогического, социального и психологического тематических блоков 
данной программы. Рассмотрены основные групповые формы
взаимодействия с родителями, соответствующие тематическим блокам и 
заданиям предлагаемой программы. В рамках исследования
предоставлено авторское определение понятий: «социально
педагогическая поддержка родителей детей с особенностями 
психофизического развития в дошкольных учебных заведениях», 
«воспитательный потенциал родителей» и «содержательно-методическое 
обеспечение». Актуализирован вопрос учета потребностей и проблем 
родителей детей с особенностями психофизического развития при 
разработке комплексной программы социально-педагогической
поддержки родителей данной категории в условиях дошкольных 
учебных заведений.

Ключевые слова: дети с особенностями психофизического развития, 
сложные жизненные обстоятельства, социально-педагогическая
поддержка родителей детей с особенностями психофизического 
развития, воспитательный потенциал родителей, комплексная программа 
социально-педагогической поддержки родителей детей с особенностями 
психофизического развития, содержательно-методическое обеспечение.

Chechko T. Comprehensive Program of Social and Pedagogical 
Support of Parents of Children with Peculiarities of Psychophysical 
Development in Pre-School Educational Institutions

The article considers the comprehensive program of social and 
pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical 
development in pre-school educational institutions. The author analyses the
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