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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження.  

Однією з найактуальніших проблем дошкільного віку є розвиток 

соціальних емоцій. Дошкільна дитинство є сензитивним періодом для 

розвитку емоційної сфери, але сучасне суспільство диктує інші правила, 

спрямовані більшою мірою на розвиток інтелекту, що негативно впливає на 

всебічний і психологічний розвиток дитини. 

Соціальні емоції являють собою складне, багатогранне явище, яке має 

свою структуру. Фундаментом емоційної сфери є безпосередньо емоції, 

почуття, що відображають особливості мотиваційно-потребової сфери 

особистості. За визначенням Л. Божович, емоції є первинними формами 

психічної життя, виконують охоронну функцію, служать переходом від 

зовнішніх впливів у особистісний сенс [16].  

У структурі емоційної сфери можна виділити сенсорну систему, яка 

забезпечує взаємодію особистості з навколишнім світом через звуки, зорове 

сприйняття, кінестетичні і тактильні відчуття. Саме сенсорна система є 

початковим елементом розвитку і збагачення емоційного досвіду (приємні – 

неприємні звуки, картини тощо). 

Емоційний досвід можна позначити як змістовну характеристику 

емоційної сфери особистості, яка включає в себе не тільки позитивні і 

негативні емоції, а весь спектр відтінків станів і почуттів. 

Орієнтація дошкільної освіти на забезпечення всебічного розвитку 

дітей вимагає урахування його закономірностей, серед яких особлива роль 

належить емоційній сфері (О. Запорожець, О. Кононко, А. Кошелева, Г. 

Люблінська, A. Матюшкін, Я. Неверович, Т. Піроженко, А. Щетиніна та ін.). 

Емоції  не лише визначають якість пізнавальних процесів дитини, але і 

структуру її особистості в цілому, дозволяють виразити оцінне, особистісне 

ставлення до діяльності, яку вони виконують, підвищувати або знижувати 

рівень свого впливу на неї. Умови життєдіяльності сучасних дітей 

констатують  небажані тенденції, серед яких: поступове збільшення кількості 



дітей з наявністю депресивності, емоційної напруги, агресивності, 

нейротичними ускладненнями розвитку, підвищеною  емоційною 

чутливістю, розладами в адекватному емоційному реагуванні на оточення 

тощо.  

Отже, одним із пріоритетних напрямів роботи вихователя закладу 

дошкільної освіти є цілеспрямований емоційний розвиток дітей, що сприяє 

формуванню їхньої здатності розрізняти емоції за їх зовнішнім проявом, 

емоційні стани інших людей, адекватно виражати свій емоційний стан, 

керувати власною поведінкою, а також розвиток моральних, соціальних, 

естетичних, пізнавальних почуттів. 

Емоційний розвиток дитини дошкільного віку відбувається поступово у 

спілкуванні з оточуючими людьми і в процесі її провідної діяльності – гри. 

Гра дає дитині можливість емоційно насичено входити в життя дорослих на 

основі відтворення соціальних відносин. Гра створює сприятливі можливості 

для розвитку у дитини самоствердження і самооцінки. У грі дитина починає 

усвідомлювати себе як член певного колективу, вперше з'являється почуття 

єднання, формується поняття «Ми». Діти починають оцінювати один одного, 

з'являється громадська думка. Відповідно, завдяки грі дитяча група 

розвивається як колектив. У грі активно формується почуття поваги іншої 

думки, дивитися на світ з позицій іншої дитини, тим самим стимулюється 

подолання дитячого егоїзму, перехід на новий рівень інтелектуального 

розвитку. 

Розвиток ігрової діяльності у дітей дошкільного віку все частіше 

здійснюється традиційно, педагоги і батьки не виявляють особливого 

інтересу до гри, вони рідко грають з дітьми, не прагнуть до продуманої 

ігрової взаємодії. Тому недолік ігрового процесу у дошкільників може стати 

причиною гальмування психічного та інтелектуального розвитку, що може 

серйозно відбитися при переході на новий віковий етап дитини. 

У психолого-педагогічній літературі накопичено багатий 

дослідницький матеріал щодо проблем організації розвитку соціальних 



емоцій засобами сюжетно-рольової гри в ЗДО, що визначає і актуальність 

нашого дослідження на науково-теоретичному рівні. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично виявити 

можливість використання сюжетно-рольової гри як засобу розвитку 

емоційної сфери дітей дошкільного віку. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити і узагальнити підходи до вивчення емоційної сфери 

дошкільників, ролі сюжетно-рольової гри в психосоціальному розвитку 

дошкільників. 

2. Спланувати і реалізувати психолого-педагогічний експеримент щодо 

вивчення динаміки розвитку соціальних емоцій у дітей дошкільного віку. 

3. Розробити і впровадити програму психолого-педагогічного 

супроводу дітей дошкільного віку з організації сюжетно-рольової гри в 

контексті розвитку соціальних емоцій дошкільників. 

Об'єкт дослідження – соціальні емоції дітей дошкільного віку. 

Предмет дослідження – розвиток емпатії дітей дошкільного віку 

засобами сюжетно-рольової гри. 

  



ВИСНОВКИ 

Для вивчення і теоретичного обґрунтування сутності та структури 

емпатії, як властивості особистості в дослідженні розглядали істотні 

трактування феномена емпатії, які відображають різноманіття напрямку в 

дослідженні цього явища: 

1) емпатія визначається як внутрішній процес, спрямований на 

моделювання внутрішнього світу переживань; 

2) емпатія розглядається як психологічна, емпатична реакція у 

відповідь на стимул; 

3) емпатія визначається як здатність або властивість особистості, що 

мають складну афективну когнітивно-поведінкову природу. 

На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень було виділено 

три структури компонентів емпатії: емоційний, когнітивний, поведінковий. 

За результатами констатувального експерименту нами було виділено три 

основні рівні розвитку емпатії у дітей дошкільного віку: контрольна група – 

низький 50%, середній 41%, високий 9%; експериментальна група – низький 

(60%), середній (33%), високий (7%). Отримані дані засвідчили те, що в 

контрольній групі рівень когнітивного компонента емпатії вище на відміну 

від експериментальної групи. 

Слід відзначити, що сюжетно-рольова гра є провідним видом 

діяльності дітей дошкільного віку. Вона служить свого роду школою 

почуттів, забезпечує умови для формування особистості дитини (Л. Венгер, 

В. Мухіна, Г. Урунтаєва і ін.). Тому, в нашому дослідженні було виділено 

сюжетно-рольову гру як основного психологічного інструментарію, що 

сприяє розвитку соціальних емоції (емпатії) у дошкільників. 

Розроблено програму з розвитку емпатії, до змісту якої  увійшов 

комплекс сюжетно-рольових ігор, спрямований на розвиток емпатії у дітей 

дошкільного віку, та включено наступні етапи: 



Перший етап включав в себе сюжетно-рольові ігри, орієнтовані на 

констатацію емоційного стану, тобто на підвищення рівня емоційного 

компонента емпатії; 

Другий етап містив ігри, спрямовані на сприйняття внутрішнього світу, 

почуттів і переживань іншої людини, тобто на когнітивний компонент 

розвитку емпатії. 

Третій етап, в основному включав ігри, спрямовані на допомогу, що 

сприяло поведінці у відповідь на переживання іншого, тобто на розвиток 

поведінкового компонента емпатії. 

За результатами контрольного експерименту було підтверджено 

ефективність впровадженої нами програми на практиці. За підсумками 

дослідження діти показали високий і середній рівні розвитку емпатії: 

контрольна група – високий 55%, середній 45%; експериментальна – високий 

60%, середній 40%. Низького рівня розвитку на цьому етапі дослідження не 

було зафіксовано. Отримані дані засвідчили те, що в експериментальній групі 

рівень когнітивного компонента емпатії вище на відміну від контрольної 

групи. 

Таким чином, запропонована і впроваджена програма психолого-

педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з розвитку соціальних 

емоцій засобами сюжетно-рольових ігор була експериментально 

підтверджена. Встановлено, що використання сюжетно-рольових ігор 

впливає на процес розвитку соціальних емоції (емпатії) у дітей дошкільного 

віку. 

 


