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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Проблема самоставлення дитини є 

однією з найбільш значущих у психологічній науці. Це зумовлено тим, що 

специфіка ставлення особистості до власного «Я», його структура 

позначаються  практично на всіх аспектах поведінки людини, відіграючи 

важливу роль у побудові міжособистісних відносин та їх регулюванні, 

постановці та досягненні мети, розв’язанні кризових ситуацій тощо. 

Важливим періодом становлення самоставлення дитини є дошкільний вік, - 

найбільш унікальний та вразливий період розвитку особистості. 

Знехтувальне ставлення дорослих до внутрішнього світу дитини 

призводить до ускладнень у становленні самоставлення, що гальмує її 

соціальну активність і формування життєвої позиції. Недостатня 

сформованість таких умінь дитини, як адекватна оцінка результатів власної 

діяльності, поведінки та своєї особистості в цілому, вміння здійснити 

елементарний вибір і прийняти власне рішення, спроможність виявляти свої 

почуття на повну силу, здатність бачити свої позитивні і негативні якості, 

вже у дошкільному віці призводить до виникнення низки проблем у 

становленні особистості дитини на наступному етапі її розвитку. 

Результати теоретичного огляду основних наукових підходів 

дослідників до вирішення порушеної проблеми та результати аналізу 

практичної роботи дошкільних закладів дали змогу сконцентрувати увагу на 

таких її проблемних аспектах: складності вивчення та розбіжності у поглядах 

вчених щодо розуміння змісту поняття «самоставлення», встановлення 

чинників розвитку самоставлення особистості; недостатності теоретичної 

бази для визначення ролі взаємин з однолітками і дорослими у 

становленні самоставлення дітей дошкільного віку; недостатній кількості 

методичного забезпечення процесу оптимізації самоставлення на 

дошкільному етапі дитинства і слабкому врахуванні індивідуальних та 

вікових особливостей старшого дошкільника. 



З огляду на зазначене потреба у вивченні індивідуальних особливостей 

становлення емоційно-ціннісного самоставлення дітей дошкільного віку в 

контексті їх взаємин з оточенням набуває особливої уваги. Актуальність і 

недостатня розробленість поставленої проблеми і зумовили вибір теми 

випускного кваліфікаційного дослідження «Особливості гармонізації 

становлення емоційно-ціннісного самоставлення дітей старшого 

дошкільного віку» 

Об’єкт дослідження: феномен емоційно-ціннісного самоставлення 

старшого дошкільника. 

Предмет дослідження: індивідуальні особливості емоційно-ціннісного 

самоставлення дітей старшого дошкільного віку у структурі життєвих 

орієнтацій. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально 

дослідити особливості емоційно-ціннісного самоставлення дітей старшого 

дошкільного віку. 

Відповідно до мети дослідження передбачено  розв’язання таких 

завдань: 

1. Визначити основні наукові підходи до дослідження проблеми 

емоційно-ціннісного самоставлення особистості, розкрити психологічний 

зміст цього                       поняття, його структуру. 

2. Охарактеризувати критерії, рівні та показники емоційно-ціннісного 

самоставлення дитини дошкільного віку. 

3. Проаналізувати особливості та основні чинники становлення 

емоційно-ціннісного самоставлення дошкільника. 

4. Емпірично дослідити індивідуальні особливості емоційно-

ціннісного самоставлення старших дошкільників і встановити його зв'язок з їх 

життєвими орієнтаціями. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження становлять: основні 

положення про онтогенез, структуру, функції самосвідомості та 

самоставлення особистості (Б. Ананьєв, І. Біла, О. Бодальов, 



М. Боришевський, Л. Виготський, А. Захарова, І. Кон, Г. Костюк, В. Мерлін, 

Ю. Савченко, С. Спіркін, В. Столін, Є. Субботський, Т. Титаренко, 

П. Чамата, І. Чеснокова й ін.); діяльнісний підхід у досліджені розвитку 

психіки (Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, С. Максименко, 

С. Рубінштейн й ін.); положення про сутність та особливості спілкування, 

спільної діяльності, взаємодії (В. Абраменкова, К. Альбуханова-Славська, О. 

Запорожець, Я. Коломінський, М. Лісіна, Ю. Приходько, Т. Рєпіна й ін.); 

психологічний зміст інноваційних технологій, що реалізується у 

дошкільних закладах (Н. Дятленко, Л. Калмикова, О. Кононко, 

С. Кулачківська, С. Ладивір, Т. Піроженко); психологічні уявлення про 

пошукову активність дітей дошкільного віку в процесі діяльності 

(Д. Годовікова, О. Запорожець, В. Котирло, Л. Парамонова, М. Под’яков й 

ін.). 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у роботі 

використано комплекс теоретичних і експериментальних методів: 

теоретичні: аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури; метод 

теоретичного аналізу і синтезу на етапах визначення мети, предмета, завдань 

дослідження; синтезування результатів констатувального і формувального 

етапів експерименту, елементи пошукового методу з метою формулювання 

узагальнених висновків, оцінки раціональних та практично цінних даних 

наукових розробок і результатів практики закладів дошкільної освіти; 

емпіричні: психодіагностичні методи (бесіда, тестування) та експеримент з 

моделюванням ситуації для визначення рівнів розвитку емоційно-ціннісного 

ставлення старших дошкільників до самих себе; спостереження за процесом 

спільної діяльності дітей у закладах дошкільної освіти; психолого-

педагогічний експеримент з констатувальним і формувальним етапами. 

Організація й експериментальна база дослідження. 

Дослідження проводилося на базі закладу дошкільної освіти №25 м. 

Умані. Експериментом було охоплено 104 особи: 50 дітей віком від 5 до 7 

років старших груп; в різних видах експериментальної роботи брали участь 



50 батьків і 4 вихователі. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання 

отриманих даних у психодіагностичній діяльності практичних психологів 

закладів дошкільної освіти. Застосування результатів у практичній роботі з 

дітьми сприятиме збагаченню підходів до розуміння і вирішення проблеми 

оптимізації емоційно-ціннісного ставлення старшого дошкільника до самого 

себе. 

Aпробaція рeзультaтів: мaтeріaли досліджeння були обговорeні нa 

зaсідaнні кaфeдри психології тa пeдaгогіки розвитку дитини та на 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний 

супровід розвитку дитини в умовах взаємодії ЗДО та сім'ї» (25 листопада 

2021 року). 

Публікaція: Основний зміст та результати дослідження відображено у 

матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-

педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії ЗДО та сім'ї», зa 

рeзультaтaми досліджeння опубліковaно тeзи нa тeму: «До проблеми 

гармонізації становлення емоційно-ціннісного самоставлення дітей старшого 

дошкільного віку» (25 листопада 2021 року). 

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст роботи 

викладено на 114 сторінках машинописного тексту. Робота містить 5 

таблиць. 

Висновки. Проведене дослідження дозволило зробити ряд висновків: 

1. У роботі визначено основні наукові підходи до дослідження 

проблеми емоційно-ціннісного самоставлення особистості, розкрито 

психологічний зміст цього поняття, його структуру, проаналізовано 

теоретичні положення з проблими самоставлення особистості у структурі 

самосвідомості, розглянуто основні  підходи вітчизняних і зарубіжних вчених 

до визначення психологічної сутності, структури, генези, умов та 

детермінант розвитку самоставлення особистості.  



З’ясовано, що самоставлення – це емоційно-ціннісне ставлення 

особистості до самої себе, до своїх особистісних властивостей, яке 

складається поступово і має відносно стійкий характер. З одного боку, 

емоційно-ціннісне ставлення особистості до себе спирається на самопізнання 

і систему переживань, а з другого − створює передумови для формування 

саморегуляції, самоактуалізації і саморозвитку. З’ясовано, що у старшому 

дошкільному віці самоставлення дитини вже не тільки основується на 

емоційній сфері, а й поступово набуває розвитку в когнітивній і вольовій 

сферах. Унаслідок появи в цьому віці новоутворень у свідомості дітей їх 

емоційно-ціннісне ставлення до самих себе переходить на більш якісний 

рівень, значно змінюється їх характер взаємин з оточуючими людьми, що 

сприяє вдосконаленню процесів рефлексування власних вмінь та вчинків. 

2. Охарактеризовано критерії (мотиваційний, емоційно-вольовий та 

діяльнісний), рівні (достатній, середній і низький) та показники емоційно-

ціннісного самоставлення дитини  дошкільного віку (адекватне ставлення до 

самих себе; вміння цінувати себе; вміння будувати взаємини з дорослими й 

однолітками; здатність підтримувати своє повноцінне життя, розраховувати 

на себе, вміти бачити власні можливості і брати їх до уваги, рахуватися з 

особистим досвідом, уміло  презентувати себе іншим людям, реалізувати свої 

права, докладати зусиль                  для подолання труднощів). 

3. Проаналізовано особливості становлення емоційно-ціннісного 

самоставлення дошкільника. Встановлено, що старшим дошкільникам 

притаманне здебільшого позитивне емоційне ставлення до своїх якостей і 

можливостей – прийняття себе і задоволення собою. У них переважає 

амбівалентне ставлення до однолітків – однак власній роботі вони дають 

вищу оцінку, ніж роботам ровесників. З’ясовано також статеві відмінності 

дітей у ставленні до самих себе і до однолітків: хлопці частіше, ніж дівчатка, 

виявляють негативне ставлення до ровесників – занижують їх успіхи й 

засуджують певні вчинки. 

4. Емпірично досліджено індивідуальні особливості емоційно-



ціннісного самоставлення старших дошкільників. Емпіричним шляхом 

доведено наявність зв’язку між достатнім та середнім типом прояву 

емоційно-ціннісного ставлення дітей до самих себе і достатнім рівнем 

взаємодії батьків з ними; між неадекватним типом прояву емоційно-

ціннісного ставлення старших дошкільників до себе і недостатнім рівнем 

взаємодії батьків з ними. Це дало змогу стверджувати про наявний суттєвий 

вплив характеру взаємодії батьків з власними дітьми на становлення їх 

емоційно-ціннісного ставлення до самих себе. З’ясовано причини 

становлення певного типу емоційно-ціннісного ставлення старших 

дошкільників до самих себе. Дослідження показало, що емоційно-ціннісне 

ставлення старших дошкільників до самих себе залежить не тільки від рівня 

розвитку взаємодії з їх батьками, а й від таких чинників, як характер 

міжособистісної взаємодії з однолітками, стилю спілкування вихователів з 

дітьми, особливості внутрішнього світу дитини. 

Порівняльний аналіз даних до і після проведення формувальної роботи 

підтвердив ефективність розробленої експериментальної програми розвитку 

емоційно-ціннісного ставлення старших дошкільників до самих себе. 

Використання цієї програми в освітньому процесі створить можливості для 

вирішення проблем оптимізації емоційно-ціннісного ставлення старших 

дошкільників до себе по новому, використати теоретичне підґрунтя й 

ефективні прийоми і методи покращення емоційно-ціннісного ставлення 

дітей до самих себе, а також поліпшення взаємодії з однолітками і 

дорослими. 

Здійснене нами дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої 

проблеми. Його перспектива полягає у  подальшій розробці ефективних 

діагностичних методів визначення типу прояву емоційно-ціннісного 

ставлення дитини до себе. 

 


