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ВСТУП 

Стрімкі соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні, 

знаходять своє втілення в освіті. В умовах побудови демократичної держави, 

переходу до оновленої економіки все більше потрібна особистість, яка 

здатна вибудовувати свій життєвий курс, бути компетентною в різних 

галузях, бути здатною здійснювати вибір життєво важливих методів та 

засобів діяльності. 

Ідея виховання вільної та самостійної особистості, яка широко 

науково розробляється світовою освітньою наукою, знаходить свою 

відображення і в нашій країні. Передумовою цьому слугує гуманістична 

орієнтованість Нової Української школи, концепція діяльності якої базується 

на «педагогіці свободи». 

У рамках даного підходу вважається, що діти у процесі виховання та 

навчання у закладі дошкільної освіти повинні навчитися самостійно 

визначатися з організацією та реалізацію своєї діяльності (визначати її мету 

та завдання, аналізувати умови її здійснення, пропонувати варіанти 

вирішення проблемних ситуацій, знаходити задля цього необхідні засоби), 

уміти долати розбіжності у спільній діяльності тощо. 

Самостійність дошкільника – це завжди продукт його власної 

ініціативи. Вона не дається від народження, вона формується й досягає 

певного рівня розвитку в результаті залучення малюка до організованої 

дорослим діяльності. Самостійність посідає одне з провідних місць в 

структурі базових якостей особистості, таких як: довільність, самостійність і 

відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки та 

безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні самостійність 

розглядається як особистісне утворення, яке є важливою умовою формування 

готовності дитини до навчання у школі, умовою самореалізації особистості 

та її творчих можливостей. 

Проблема виховання самостійності як особистісної якості 
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розглядалася у   працях   вчених   Н. Аксаріної,   Л. Божович,    А. Валлона,    

Л. Венгера, Д. Ельконіна, О. Запорожця, В. Крутецького, Я. Неверович, 

Є. Субботського та ін. Стовно дітей дошкільного віку, виховання 

самостійності досліджувалося В. Аванесовою, Г. Биховець, Т. Власовою, 

Ю. Демидовою, О. Кононко, О. Лісовець, С. Марутян, В. Маршицькою, 

Ш. Амонашвілі, Г. Цекерман та ін. 

Самостійність дитини-дошкільника значною мірою формується у 

процесі діяльності, щодо цього важливу роль відіграє художнє 

конструювання. Конструктивна діяльність дошкільника має творчий та 

розвивальний характер, що визначає її цінність та важливість щодо розвитку 

сприймання дитини, її мислення, уяви, технічних умінь, моторики, а також 

розвитку базових якостей особистості, до яких належить і самостійність. 

Роль праці у вихованні у дошкільників самостійності розкрита в 

працях О. Андрейчик, Г. Бєлєнької, Р. Буре, Л. Кірдоди, Л. Островської, 

Л. Пісоцької. Вплив продуктивних видів діяльності на вищезазначений 

процес    визначено    у    наукових     роботах     Н. Ветлугіної,     Н. Голоти, 

Г. Григорьєвої,    О. Дронової,    В. Зінченка,    Л. Калуської,    Т. Казакової, 

Т. Комарової, Н. Сакуліної, О. Удіна та ін. 

Як визначив аналіз наукової літератури, на сьогодні створено 

недостатню кількість робіт, в яких би обґрунтовувалася специфіка 

використання даного виду діяльності дітей старшого дошкільного віку щодо 

виховання у них самостійності, чим і обумовлений вибір теми дослідження: 

«Особливості виховання самостійності старших дошкільників у 

навчально-ігровому середовищі». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично вивчити 

організаційно-педагогічні умови виховання самостійності в дітей 6-7 років. 

Завдання: 

1.Визначити основні теоретичні підходи до проблеми 

виховання самостійності у дітей 6-7 років й уточнити зміст поняття 

«виховання самостійності у дітей 6-7років». 
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2.Визначити критерії, показники та рівні вихованості самостійності у 

дітей 6-7 років. 

3.Проаналізувати стан практики закладу дошкільної освіти щодо 

виховання у дітей старшого дошкільного віку самостійності в заняттях 

художнім конструюванням. 

4.Розробити й експериментально апробувати організаційно-

педагогічні умови, орієнтовані на виховання самостійності у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі занять художнім конструюванням. 

5.Експериментально довести ефективність організаційно-педагогічних 

умов виховання самостійності у дітей 6-7 років у процесі занять художнім 

конструюванням. 

Об’єкт дослідження: виховання самостійності у дітей 6-7 років. 

Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови виховання 

самостійності у дітей 6-7 років у заняттях художнім конструюванням. 

ВИСНОВКИ 

Проблема виховання у дошкільників самостійності, з огляду на її 

актуальність, була об’єктом нашого наукового дослідження й вивчалася на 

теоретичному та емпіричному рівнях. За результатами її виконання ми 

дійшли до таких висновків: 

Відповідно до першого завдання нами визначено основні теоретичні 

підходи до проблеми виховання самостійності у дітей 6-7 років. З’ясована, 

що дана проблема залишається однією із найбільш актуальних з різних 

аспектів виховання та розвитку дитини – її соціалізації, морального 

виховання, підготовки до школи, особистісного розвитку тощо. Аналіз 

психолого- педагогічної літератури засвідчив, що самостійність більшою 

мірою пов’язується вченими з відокремленням від допомоги в будь-якій 

діяльності від допомоги, наявності необхідних знань, умінь та навичок, 

необхідної мотивації до здійснення роботи, відповідальним ставленням до її 

перебігу та завершення. 

Стосовно дітей 6-7 років самостійність розглядається дослідниками як 
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морально-вольова якість, яка визначає їх відповідальне та усвідомлене 

відношення до навколишнього, тієї діяльності, до якої вони включені. 

Самостійність дітей у діяльності пов’язана з такими особистісними якостями, 

як активність, відповідальність, наполегливість, посидючість тощо. 

За другим завданням нами було визначено критерії, показники та рівні 

вихованості самостійності у дітей 6-7 років у заняттях художнім 

конструюванням. При розробці даних критеріїв ми спиралися та визначену 

науковцями структуру самостійності, яка визначалася стосовно різних видів 

діяльності дитини наступним компонентами: вольовим, морально-ціннісним, 

поведінковим, когнітивним. На основі такої структурності самостійності та з 

обґрунтуванням специфіки художнього конструювання, яке передбачає 

створення на конструктивній основі нового художнього продукту, а також 

знання операційності процесу, сформованих умінь роботи на кожному з 

етапів конструювання та її етапності, ми виявили та обґрунтували критерії та 

показники вихованості самостійності дітей 6-7 років у їхніх заняттях 

художнім конструюванням. На основі даних критеріїв та показників на 

теоретичному рівні визначено три рівня сформованості самостійності у дітей 

старшого дошкільного віку засобами художнього конструювання: високий, 

середній та низький. 

За третім завданням нами проаналізовано стан практики закладу 

дошкільної освіти щодо виховання у дітей старшого дошкільного віку 

самостійності в заняттях художнім конструюванням, що з’ясовувалося у 

перебігу констатувального експерименту та при аналізі отриманих 

результатів. Для проведення експериментальної роботи нами було 

розроблено методики, які запроваджувалися у напрямі роботи з 

вихователями та старшими дошкільниками. За результатами проведення 

методик з’ясовано, що педагоги визначають важливість проблеми 

особистісного розвитку дитини 6-7 років як умови забезпечення її 

психологічної готовності до школи. Проте, відчуваючи недостатність 

психологічної готовності до реалізації роботи з особистісного розвитку дітей 
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у загальному, виховання у них ряду базових якостей, у тому числі – 

самостійності, вихователі не визначають професійної активності у даному 

питанні. Поглиблення знань, удосконалення професійної компетентності 

здійснюється через самоосвіту та відвідування методичних заходів. 

За результатами проведених із дітьми методик з’ясовано, що вони 

мають необхідні навички конструювання з різних матеріалів. Проте, діти    

практично не можуть самостійно орієнтуватися в розгорнутій послідовності 

виготовлення виробу, оскільки звикли діяти за вказівками педагога.  

За четвертим завданням ми розробили й експериментально апробували 

організаційно-педагогічні умови, орієнтовані на виховання самостійності у 

дітей старшого дошкільного віку в процесі занять художнім 

конструюванням.  

Такими умовами було визначено:  

1) організацію творчо- розвивального середовища, яке сприятиме 

проведенню роботи з художнього конструювання зі старшими 

дошкільниками;  

2) забезпечення необхідного рівня компетентності вихователів у 

проведенні занять з художнього конструювання з урахуванням їх виховного 

потенціалу;  

3) опору на використання у даному виді роботи завдань проблемного 

та творчого характеру. 

Для реалізації означених умов, перевірку їх ефективності у закладі 

дошкільної освіти щодо роботи з художнього конструювання з дітьми 6-7 

років та виховання у них у даному процесі самостійності, було проведено 

формувальний експеримент. Програма експерименту була розроблена з 

урахуванням відповідності критеріям вихованості самостійності у дітей та 

проводилася у три етапи. 

Завданнями першого, пошукового етапу, було закріплення набутих 

дітьми умінь у конструюванні на його перших двох етапах та розширювання 

можливостей щодо цього дітей до роботи на третьому етапі конструювання. 
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На другому, мотиваційному етапі, ми продовжували формувати у малюків 

прийоми роботи з різними видами паперу та декорування поробок на 

завершальному етапі роботи над ними, а також збагачували їхній художньо- 

естетичний досвід, що стало б основою їх подальших творчих самостійних 

робіт. Третій етап зумовлював реалізацію набутих дітьми умінь 

самостійності у колажі; формування творчої ініціативи дітей, що сприяє 

виявленню їхньої самостійності. 

За п’ятим завданням нами було експериментально доведено 

ефективність організаційно-педагогічних умов виховання самостійності у 

дітей 6-7 років у процесі занять художнім конструюванням, що 

здійснювалося у проведеному другому контрольному зрізі. За його 

результатами, стосовно дітей ЕГ зросли кількісні показники відносно 

високого та середнього рівня самостійності. Такі позитивні зміни відбулися у 

результаті дотримання методики та етапності у роботі з конструювання, 

підвищенням мотивації дітей до занять цікавим для них видом художньо- 

перетворювальної діяльності. 

У результаті проведеної формувальної роботи відбулися якісні та 

кількісні зміни в рівнях самостійності старших дошкільників засобами 

художнього конструювання: для експериментальної групи: високий рівень 

складає 35% (до експерименту – 24%), середній рівень – 58% (до 

експерименту – 56%), до низького рівня було віднесено 7% (до 

експерименту – 20%). У той же час, діти КГ практично не набули в 

конструюванні самостійності. Лише 30% дітей КГ визначили цю 

особистісну якість (на попередньому етапі – 28%), дітей середнього рівня 

самостійності по закінченню експерименту залишилося 55% (було 50%) й 

15% дошкільників визначили низький рівень самостійності, яких раніше 

було 22%. 

Зіставлення отриманих результатів формувальної експериментальної 

роботи з показниками розроблених нами критеріїв оцінки ефективності 

процесу виховання самостійності у старших дошкільників засобами 
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художнього конструювання підтвердили правомірність сформованої 

гіпотези. 

 

 


