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Актуальність проблеми. У сучасних умовах розвитку українського 

суспільства суттєво зросли вимоги до здатності особистості поводитися 

компетентно, адекватно, гнучко, виявляти здорову міру довіри оточуючому світу 

та самій собі. На часі виховання у підростаючого покоління соціальної 

мобільності, самостійності, упевненості у власних силах.  

Зміна суспільних пріоритетів авторитетів, модернізація змісту дошкільної 

освіти України на засадах особистісно орієнтованого підходу об’єктивують 

необхідність створення у дошкільному закладі та сім’ї  сприятливі умови для  

виховання у дітей старшого дошкільного віку  з особливими освітніми потребами  

уміння діяти активно, впевнено, зважено, досягати успіхів у різних видах 

діяльності.  

Національна доктрина розвитку освіти в України у ХХІ столітті, Закони 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної 

освіти України спрямовують увагу фахівців на необхідність формування у дітей 

перших семи років життя оптимістичного світобачення, ціннісного 

самоставлення, довіри до своїх можливостей, упевненості в собі, здатності 

об’єктивно оцінювати  результати своєї діяльності, поведінку, особистісні якості.  

Доцільність вивчення феномену впевненості в собі обумовлена  розвитком 

у старшому дошкільному віці таких трьох основних ліній:  лінії формування 

довільної поведінки, лінії оволодіння засобами та еталонами пізнавальної 

діяльності та лінії переходу від егоцентризму до децентрації. Саме вони, на 

думку Д. Ельконіна, визначають готовність дитини до школи, свідоме ставлення 

до життєдіяльності, здатність діяти цілеспрямовано, виявляти елементарну міру 

досвідченості.  

Важливу роль у формуванні в дошкільному віці уміння поводитися 

впевнено відіграють такі новоутворення свідомості та особистості, як 

виникнення схематичного цілісного дитячого світогляду, первинних етичних 

інстанцій, супідрядності мотивів, довільної поведінки та особистої свідомості. 

Як зазначає Л. Обухова, дошкільник починає усвідомлювати свої можливості, 

розуміти їх обмеженість та своє місце у системі суспільних відносин.  

Феномен впевненості у собі досліджувався фахівцями переважно  крізь 



призму довіри зростаючої особистості до себе та уміння цінувати себе (А. 

Купрейченко). Проблемі впевненості в собі та умовам її виховання на різних 

етапах онтогенезу присвячено праці педагогів Ш Амонашвілі, А. Бєлкіна, Н. 

Виноградової та психологів І. Дубровіної, В. Мерліна, А. Петровського.  

Сучасні теоретико – експериментальні праці акцентують увагу на різних 

аспектах виховання впевненості в собі, а саме: на механізмах формування цього 

процесу (І. Вайнер, В. Висоцький, Д. Ковач); на впевненості як соціально-

психологічній характеристиці особистості (О. Папір, В. Ромек, Є. Смаглій), на 

специфіці виникнення і розвитку впевненості у різних видах діяльності – 

суспільній (Т. Маталіна) і навчальній (В. Бутовська, О. Серебрякова); на впливі 

впевненості у собі на досягнення успіху в діяльності (Ф. Іващенко, О. Нікітіна).  

Разом з тим особливості формування зазначеної якості особистості  у 

старшому дошкільному віці вивчено недостатньо. У науковій літературі відсутня 

єдина думка щодо природи та механізмів формування впевненості в собі; чітко 

не диференційовано вікову специфіку та не визначено чинники виховання 

впевненої поведінки у дошкільному віці. Вимагають конкретизації педагогічні 

умови оптимізації освітнього процесу дошкільного закладу з метою виховання у 

дітей впевненості у собі; залишається актуальною розробка методів, форм та 

засобів ефективного розвитку у дошкільників позитивних уявлень про себе, 

реалістичної самооцінки, уміння долати труднощі на шляху до мети, а також 

питання продуктивних видів діяльності, що є одним з чинників розвитку 

досліджуваного феномену.  

Таким чином, недостатня розробленість досліджуваної проблеми та 

необхідність подолання суперечності між потребою педагогічної практики в 

ефективній технології виховання у дошкільників впевненості у собі та її 

відсутністю в дошкільній педагогіці зумовили вибір теми магістерської роботи: 

«Виховання впевненості дітей старшого дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами».  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов формування у дітей старшого 

дошкільного віку  з особливими освітніми потребами.  



Завдання дослідження:  

• проаналізувати проблему волі у науці та з’ясувати значення 

впевненості у собі у контексті вольової активності дітей старшого дошкільного 

віку  з особливими освітніми потребами.  

• розробити критерії та показники, схарактеризувати рівні 

сформованості у дітей старшого дошкільного віку впевненості у собі в 

продуктивних видах діяльності.  

• обґрунтувати та апробувати педагогічні умови та методи 

ефективного виховання у дошкільників впевненості у собі у продуктивних 

видах діяльності.  

Об’єкт дослідження – виховання у дітей старшого дошкільного віку 

впевненості у собі.  

Предмет дослідження – педагогічні умови формування у дітей старшого 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами впевненості у собі. 

У дослідженні використано теоретичні: вивчення наукових джерел з 

філософії, психології, педагогіки з метою уточнення ключових понять, 

розроблення критеріїв і показників досліджуваного явища; аналіз, порівняння та 

узагальнення; емпіричні: діагностичні (спостереження, бесіди, анкетування); 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний); 

статистичні: методи статистичного аналізу для інтерпретації та узагальнення 

отриманих даних.  

Структура магістерської роботи.  Магістерська робота складається із 

вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел. 

На основі проведення дослідження проблеми формування впевненості 

дітей старшого дошкільного віку  з особливими освітніми потребами у 

продуктивних видах діяльності на теоретичному й емпіричному рівнях ми 

дійшли таких висновків:  

За першим завданням, було з’ясовано що воля у науковій думці 

розглядається разом з питанням активності особистості, а також організації її 

структури у плані дослідження вольової поведінки та властивостей індивіда. 



Своєрідним узгодження цих напрямків є особистісне утворення – виховання 

впевненості, яка підкреслює єдність поведінкових актів, у плані прийняття 

рішення та конкретних дій, та особистісної організації людини, яка бере початок 

з дошкільного дитинства. Впевненість як особистісна риса пов’язана з 

адекватною самооцінкою малюка, його базовими особистісними рисами. Вона 

залежить від успішності у діяльності, гордості за власні досягнення, об’єктивною 

оцінкою власних здібностей і можливостей, від зовнішніх оцінок дорослих, які 

знаходяться навколо, зокрема батьків і вихователів.  

За другим завданням виявлено, що одним з вагомих чинників формування 

впевненості у собі є продуктивна діяльність дитини 5 -7 років. Така активність 

дозволяє малюку досягти поставлених цілей, набувати у ній досвіду, отримувати 

реальний продукт, прогнозувати власні зусилля та активність. Продуктивна 

діяльність для дітей старшого дошкільного віку  з особливими освітніми 

потребами розглядається як активність, яка дозволяє з’ясувати можливості 

дитини у плані досягнення результату, підвищення самоповаги, набуття 

впевненості у своїх діях, виявлення вольових зусиль та якостей особистості.  

Як особистісна властивість, впевненість, виникає на основі самоповаги 

через усвідомлення суб’єктивних можливостей у продуктивній діяльності. 

Виявляючи активність, набуваючи відповідний мистецький досвід дошкільник 

вправляється у відповідному мистецькому полі, використовує вольові зусилля на 

шляху дод мети та, здобувши позитивний результат, відчуває повагу до самого 

себе, виховуючи так виховання впевненості як одну з важливих особистісних 

якостей.  

За третім завданням було уточнено, що основними компонентами 

впевненості у собі є діяльнісний, вольовий та емоційний. Критеріями цього 

особистісного утворення визначено компетентність у зображувальній діяльності, 

впевненість як рису характеру, самоповагу. Здійснивши емпіричне вивчення 

впевненості дітей старшого дошкільного віку  з особливими освітніми потребами 

у зображувальній діяльності було з’ясовано, що впевнений у собі старший 

дошкільник проявляє достатню самоповагу до себе, виховує в собі риси 

улюблених персонажів; володіє навичками спілкування з приводу змісту твору, 



зображальних засобів; наслідує мистецькі зразки; виявляє задоволення від 

отриманого результату діяльності; має навички власного мистецького досвіду; 

виявляє виховання впевненості під час виконання поставлених мистецьких 

завдань. Було З’ясовано рівні розвитку впевненості дітей у зображувальній 

діяльності дітей старшого дошкільного віку  з особливими освітніми потребами: 

дітей з високим рівнем 10,5 %, з середнім 12, 5 %, з низьким рівнем розвиненості 

цього утворення 77, 5 %.  

Водночас, виявлено позитивний вплив на формування впевненості дітей 

старшого дошкільного віку  з особливими освітніми потребами у зображувальній 

діяльності зі сторони дорослих. За рахунок стимулювання малюків до активних 

дій під час занять зображувальною діяльністю, цілеспрямоване керівництва її 

процесом, створенням розвивального середовища, що сприяє набуття досвіду 

продуктивної діяльності, зростанню самоповаги вихованців до себе, довірі до 

власних можливостей і здібностей, вихованню у дітей старшого дошкільного 

віку впевненості у собі.  

За четвертим завданням було проведено формувальний експеримент з 

метою вдосконалення впевненості дітей старшого дошкільного віку  з 

особливими освітніми потребами. нами було створено систему роботи з метою 

вдосконалення особистісних характеристик впевненості. Її реалізація 

передбачала дотримання педагогічних  умов: формування свідомого ставлення 

до соціально схвалюваних дій і вчинків; педагогічна компетентність вихователя 

у роботі з дошкільниками; наявність позитивних зразків культури мовлення та 

поведінки дорослих: батьків, вихователів. Система роботи з формування у дітей 

впевненості у художньо-продуктивній діяльності здійснювалася у таких 

напрямах: поєднання різних видів мистецтв під час навчання дітей 

образотворчості; ознайомлення дітей з творами живопису; наповнення 

репродукціями картин куточку образотворчості в художньо-естетичному 

осередку; робота із вихователями ЗДО з проблеми формування впевненості у 

продуктивній діяльності дітей старшого дошкільного віку шляхом проведення 

лекцій, консультацій та бесід.  

На контрольному етапі було отримано підтвердження ефективності 



програми вдосконалення впевненості дітей старшого дошкільного віку  з 

особливими освітніми потребами у продуктивних видах діяльності. Зокрема 

було відмічено збільшення досліджуваних з високим рівнем впевненості з 11 % 

до 31 % (позитивні зміни + 20 %), осіб з середнім рівнем розвитку означеної 

властивості з 13 % до 28 % (динаміка складає + 15 %). В цілому позитивна 

динаміка склала 35 %, саме на таку кількість зменшилося дітей старшого 

дошкільного віку  з особливими освітніми потребами з низькою мірою 

впевненості у продуктивних видах діяльності.  

Водночас, перспективами подальших наукових пошуків вбачаємо у 

необхідності пошуку інших чинників розвитку впевненості у собі, зокрема ігрову 

діяльність.  

 


