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Актуальність теми дослідження. Одним з центральних завдань 

виховного процесу є формування активної різнобічно розвиненої 

особистості, здатної до здійснення усвідомленої самореалізації її 

можливостей.  

У сучасних умовах розвитку державної освітньої політики 

відбуваються значні зміни державних пріоритетів у сфері розуміння 

особливої значущості періоду дошкільного дитинства, яке розглядається в 

педагогічній науці як важливий етап розвитку особистості.  

Саме цей вік вітчизняні і зарубіжні психологи вважають сензитивним 

для становлення особистості  (І.Бех, Д.Ельконін, В.Давидов, Р.Павелків, 

Є.Смірнова, Н.Яцюк та ін). 

Стандарти дошкільної освіти передбачають врахування специфіки 

розвитку дитини-дошкільника та ставлять перед педагогами завдання, а саме: 

пріоритетний розвиток базису особистісної культури дитини, забезпечення її 

емоційного благополуччя, створення умов для розвитку здібностей і 

схильностей дошкільника, надання широкого вибору видів діяльності як 

засобу індивідуалізації освіти.  

Особливої актуальності означена проблема набуває в період 

дошкільного етапу становлення особистості, так як дошкільник вирізняється 

особливою чутливістю, вразливістю щодо факторів середовища, серед яких 

провідну роль відіграють взаємини в системах: «дитина-дорослий», «дитина-

педагог», «дитина-дитина».  Відтак процес розвитку особистості відбувається 

в системі її соціальних стосунків, які опосередковуються діяльністю та 

спілкуванням дитини.  

В межах нашого дослідження лежить ідея про особистість, яка поряд із 

розвиненими інтелектуальними здібностями має володіти значним духовним 

потенціалом, ціннісним самоставленням та моральними ідеалами та 

цінностями.  

У зв’язку з вище наведеним проблема вивчення закономірностей 

особистісного розвитку дошкільників набула для нас важливого значення й 



окремого наукового статусу. Здійснений нами науковий аналіз теоретичних 

джерел дозволив виявити ще не з’ясовані дослідниками питання, що 

стосуються  ефективних змісту, форм і методів становлення особистості 

дошкільника. Стає очевидною необхідність цілісного дослідження 

закономірностей розвитку особистісної компетентності дитини в період 

дитинства. як інтегративної характеристики особистості. Аналіз психолого-

педагогічної та науково-методичної літератури, вивчення досвіду роботи 

педагогів-практиків дозволили виявити суперечності між необхідністю 

розробки методики особистісного розвитку дитини в період дошкільного 

дитинства і недостатньою підготовленістю педагогів і батьків до її 

забезпечення.  

Саме тому проблема вивчення закономірностей особистісного розвитку 

дитини, пошук методів і форм педагогічної роботи в закладі дошкільної 

освіти та родині є проблемою дослідження.  

Значущість зазначеної проблеми, недостатня розкритість чинників, які 

впливають на її особистісне становлення дошкільника,  зумовило вибір теми 

дослідження «Психолого-педагогічні засади закономірностей 

особистісного розвитку дошкільників в контексті сучасних досліджень».  

Мета дослідження  – виявити та науково обґрунтувати ефективні 

методи та форми роботи з  особистісного розвитку дітей дошкільного віку в 

ЗДО і родині. 

Об'єкт дослідження – освітній процесів умовах  педагогічного впливу 

закладу дошкільної освіти і сім`ї. 

Предмет дослідження – методи та форми роботи, спрямовані на  

особистісний розвиток дитини у взаємодії закладу дошкільної освіти і сім`ї. 

У відповідності з метою були визначені наступні завдання 

дослідження:.    

1. Провести теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з 

проблеми вивчення закономірностей особистісного розвитку особистості 

дошкільника.  



2. Проаналізувати поняття «особистісний розвиток дитини», 

«особистісна компетентність дитини дошкільного віку» у відповідності з 

науковою ідеєю дослідження. 

3. Визначити компоненти і показники особистісного розвитку 

дошкільників в умовах педагогічного впливу в умовах закладу дошкільної 

освіти і сім`ї. 

 4. Розробити та експериментально апробувати зміст, форми і методи 

особистісного розвитку дошкільників в умовах взаємодії закладу дошкільної 

освіти і сім`ї. 

Теоретичну основу дослідження склали: психолого-педагогічні ідеї 

та концепції про сутність людини та її взаємодію із суспільством 

(О. Аматьєва, Б. Ананьєв, Д. Лєонтьєв, С. Рубінштейн); концепції, що 

визначають умови, фактори, засоби соціалізації (Б. Ананьєв, А. Маслоу 

А. Мудрик, В. Мухіна, А. Петровський); ідеї гуманізації спілкування дітей 

дошкільного віку як умови розвитку особистості  дитини (О. Бодальов, 

О. Запорожець, Г. Селевко).  

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс 

методів дослідження: вивчення та аналіз психологічної та педагогічної 

літератури; спостереження, співбесіда, метод творчих завдань і 

констатувальний та формувальний експеримент. 

Теоретичну основу роботи складають: учення  В. Сухомлинського про 

суб‘єкт-суб’єктні відносини як головний виховний чинник особистості; 

сучасні педагогічні концепції філософії освіти і нової парадигми виховання 

(А. Бойко, О. Савченко); дослідження проблеми дитинства як наукової 

категорії, глобального культурно-історичного феномену (А. Богуш, 

В. Сухомлинський), досолідження психологів про закономірності 

особистісного розвитку особистості (Д.Божович, Л.Буєва, Т.Дуткевич, Д. 

Ельконін.) 

Практична значущість дослідження полягає в розробці методики 

особистісного розвитку дитини в період дошкільного дитинства. Розроблені 



за результатами дослідження методичні рекомендації можуть бути 

використані в системі підвищення фахової підготовки педагогів ЗДО. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на звітній науково-

практичній конференції Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 2021 року.  

1. Проведений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з 

проблеми особистісного розвитку особистості дошкільника дав змогу 

проаналізувати його особливості в дошкільному віці. Відтак базові складові 

особистісного розвитку універсальні у всіх людей, але ступінь їх 

вираженості, візерунок їх співвідношень індивідуальний та залежить як від 

генетичних, так і від зовнішніх факторів. Особистісний розвиток 

дошкільника залежить як від вроджених особливостей, так і від зовнішніх 

факторів, а саме середовища та виховання, що здійснюють педагоги та 

батьки. В дошкільному віці виникає «особистісна свідомість», проявами якої 

є усвідомлення своїх умінь і якостей, відкриття для себе своїх переживань.  

2. Проаналізовано поняття «особистісний розвиток дитини». Під 

особистісним розвитком ми розуміємо розвиток пізнавальної сфери дитини, 

ступінь оволодіння дитиною соціальним досвідом дій і відносин, 

усвідомлення дитиною себе в суспільстві, сформованість способів орієнтації 

особистості в системі її життєдіяльності, готовності до відповідальної  

поведінки в навколишньому світі. Результат особистісного розвитку дитини в 

період дошкільного дитинства полягає в переході від соціальної адаптації 

через соціальну зрілість до особистісної компетентності.  

Ми можемо виокремити такі загальні закономірності особистісного та 

психічного розвитку дитини, як: гетерохронність, асинхронність, 

стадіальність, диференціація та інтеграція психічних процесів, зміна 

співвідношення детермінант розвитку, пластичність. Критеріями 

розмежування стадій особистісного розвитку виступають соціальна ситуація 

розвитку, основні новоутворення психіки й особистості, провідна діяльність. 



3. Визначено компоненти і показники особистісного розвитку 

дошкільників в умовах педагогічного впливу ЗДО. У  структурі 

особистісного розвитку особистості ми  виділяємо такі компоненти: 

когнітивний: повнота уявлень і знань про себе як особистість; знання правил 

соціальної поведінки; емоційно-ціннісний: позитивне емоційне сприйняття 

себе в контексті спілкування з оточуючими; здатність реагувати на емоційно-

почуттєві прояви партнерів по спілкуванню (помічати та радіти успіху 

партнера, співчувати, підбадьорювати при невдачі); поведінковий компонент: 

уміння поводитися впевнено в складних ситуаціях, довіряти своїм 

можливостям, поважати себе; вміння керуватися соціокультурними нормами 

поведінки в своїй діяльності. 

4. Розроблено та експериментально апробовано методику 

особистісного розвитку дитини в умовах ЗДО. Основні методи, що 

використовувалися під час реалізації формувального експерименту: 

казкотерапія, вправи, дидактичні ігри, метод сугестивного впливу, бесіда, 

елементи дискусії, малюнкові ігри, музикотерапія, вправи, проблемні 

ситуації, елементи арт-терапії, казкотерапія та такі форми роботи, як: заняття 

«Я особистість», соціально-психологічний тренінг, практикум «Азбука 

спілкування» 

Результати проведеного дослідження дають підставу стверджувати, що 

запропонована нами методика виявилася ефективною і сприяла 

особистісному розвитку дітей дошкільного віку 

 

 

 

 

 


