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Актуальність дослідження. Проблема формування ціннісного 

ставлення до життя сьогодні постає об’єктом дослідження в багатьох галузях 

науки і практики. Закон України «Про охорону дитинства», «Концепція 

дошкільного виховання в Україні», «Концепція неперервної валеологічної 

освіти» серед головних прав особистості визначають її право на забезпечення 

умов для збереження життя і здоров`я. Створення законодавчої бази для 

забезпечення захисту прав дитини на охорону життя  засвідчує підвищену 

увагу держави до проблеми.  

Глобальна вагомість проблеми життя здоров’я людини викликала 

необхідність ґрунтовних досліджень цього феномена і його складників, 

пошуку шляхів позитивного впливу на процес підготовки особистості до 

здорового способу  життя та збереження свого життя. Цю проблему сучасні 

науковці визначають як одну із пріоритетних  (О. Богініч,  Н. Денисенко,  

В. Оржеховська). Сучасні вчені  Є. Гаткін, Л. Григорович, О. Кононко 

визначили зміст роботи з формування в дитини активної позиції щодо 

збереження життя та здоров`я. Головна увага акцентується на тому, що 

ціннісне ставлення до життя треба виховувати у кожної дитини, а усталені 

звички і потребу здорового способу життя необхідно формувати з раннього 

дитинства. 

Утім, аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив недостатність 

спеціальних досліджень, присвячених цій проблемі. Наявні лише 

опосередковані дані різних авторів, що стосуються вивчення окремих 

аспектів означеної проблеми. Зокрема питання  формування в дітей навичок 

здорового способу життя стала предметом досліджень Н. Будної, 

Н. Денисенко, Л. Лохвицької,  А. Михайличенко, В. Оржеховської. 

Водночас у вказаних дослідженнях означеної проблеми не приділяється 

належної уваги ціннісному аспекту, який спрямований на збереження 

власного життя і здоров’я.  

Сьогодні  виділяють безліч підходів до переосмислення цінностей 

освіти у зв'язку із зміною суспільства. На перше місце виходять 



аксеологічний і соціокультурний підходи в освіті. Вони означають 

постановку в центр психолого-педагогічних теорій і технологій 

загальнолюдських цінностей, серед яких пріоритетне місце займають ціннісні 

ставлення до свого життя і здоров’я  ( Н. Денисенко, І.  Бех, О. Кононоко 

Т. Поніманська і ін.). Відтак саме цінності стають фундаментом, на якому 

відбувається збагачення змісту образу світу у дітей, організоване  під 

впливом діалогу дорослого і дитини. 

Водночас, у діяльності сучасних закладів дошкільної освіти ще 

зберігаються традиційні підходи, спрямовані лише на передачу знань про 

правила збереження життя, що не забезпечує необхідного дітям рівня 

ціннісного ставлення до збереження власного життя. Аналіз психолого-

педагогічної літератури дозволив нам знайти суперечність між розвиваючим 

потенціалом життєзберігаючих цінностей дітей дошкільного віку і 

відсутністю чітко розроблених цілей, змісту і методики формування 

ціннісного ставлення до життя. 

Зважаючи на актуальність проблеми, а також ураховуючи її 

недостатню розробленість на теоретичному й практичному рівнях, 

необхідність розв’язання названої суперечності, була обрана тема 

магістерської  роботи: «Зміст, форми і методи формування у дітей 

дошкільного віку ціннісного ставлення до життя в умовах сучасного 

соціуму». 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та аналізі 

поняття «ціннісне ставлення до життя» та визначенні ефективних форм і 

методів їх формування у дітей дошкільного віку. 

Об’єкт дослідження: педагогічний процес формування ціннісного 

ставлення до життя  у дітей дошкільного віку. 

 Предмет дослідження: форми і методи формування ціннісного 

ставлення  дитини  дошкільного віку до  свого життя. 

 Завдання  дослідження:  

1. Проаналізувати стан  проблеми у педагогічній теорії та практиці.  



2. Визначити компоненти, показники та рівні ціннісного ставлення дитини 

дошкільного віку до життя. 

3. Розробити форми і методи формування у дітей дошкільного віку 

ціннісного ставлення до життя. 

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці з проблем 

формування особистості, авторами яких є О. Кононко, В. Кузь,  

О. Савченко,Т. Поніманська; особистісно зорієнтована технологія  виховання 

(І. Бех, О. Кононко) ; праці з загальної, вікової, педагогічної та соціальної 

психології, в яких розглядаються особливості соціального розвитку 

особистості. 

Практичне значення результатів дослідження становлять підібрані 

форми і методи, які сприяють підвищенню ефективності процесу 

формування життєзберігаючих цінностей у дітей дошкільного віку. За 

допомогою  запропонованих критеріїв педагоги зможуть об’єктивно оцінити 

результати власного педагогічного впливу на рівень сформованості 

життєзберігаючих цінностей у дітей дошкільного віку. 

Методи дослідження: аналіз теоретичних джерел проблеми 

дослідження; спостереження для вивчення діяльності дітей та стану 

освітнього процесу; бесіди, анкетування, педагогічний експеримент - 

констатувальний та формувальний.   . 

Апробація дослідження: основні положення магістерської роботи  

доповідалися на звітній конференції Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  (2021р). 

1. Проаналізовано стан  проблеми у педагогічній теорії та практиці. 

Під ціннісним ставлення до свого життя особистості ми розуміємо спосіб 

диференціації індивідом явищ об'єктивної дійсності за їх значущістю, що 

здійснюється для збереження життя. Укорінюючись у структурі 

самосвідомості, ціннісне ставлення виступає як її необхідна установка — 

морально значуща і відповідально активна. Воно і є єдиною соціокультурною 

основою перетворення внутрішніх можливостей особистості у дійсність 



здійснюваних нею вчинків і здоров’язберігаючої поведінки в цілому. 

Показниками ціннісного ставлення до свого життя є:  володіння 

раціональними методами врівноваження зовнішніх і внутрішніх факторів, що 

впливають на здоров’я, фізичний і психічний стан; усвідомлене ставлення до 

потреб свого фізичного, психічного і соціального «Я» та реальних 

можливостей їх задоволення; навички раціональної організації щоденного 

буття, що забезпечують гармонійне функціонування та розвиток особистості. 

На етапі старшого дошкільного віку дитина вступає на початкову фазу 

ціннісного орієнтування - привласнення цінностей суспільства, усвідомлення 

своїх цінностей і усвідомлення цінністю себе і інших, яка ґрунтується на 

розвитку інтелектуальних і емоційно-мотиваційних процесів розвитку 

особистості.  В зв'язку з цим саме цінності можуть стати тим фундаментом, 

на якому відбуватиметься збагачення змісту уявлень про правила збереження 

життя і здоров’я у дошкільників, організоване під впливом педагогічного 

діалогу дорослого  з дитиною. Особливість виховання ціннісного ставлення 

до життя в дитини дошкільного віку полягає в тому, що вони набуваються як 

відтворення тих зразків ставлення до свого життя, які щоденно дитина бачить 

перед своїми очима у поведінці й діяльності своїх батьків, родичів, 

вихователів тощо.  

2. Визначено компоненти, показники та рівні ціннісного ставлення 

дитини дошкільного віку до життя. Результати констатувального 

експерименту засвідчили, що лише 16,8% (ЕГ – експериментальної групи), 16 

% (КГ- контрольної групи) дітей старшого дошкільного віку перебували на 

достатньому рівні сформованості ціннісного ставлення до свого життя. 

Задовільний рівень сформованості ціннісного ставлення до свого життя 

нараховував 42,5 % (ЕГ– експериментальної групи), 43 % (КГ- контрольної 

групи). На низькому рівні перебувало 40,7 % (ЕГ– експериментальної групи), 

41 % (КГ - контрольної групи) дітей дошкільного віку.  

3. Розроблено форми і методи формування у дітей дошкільного віку 

ціннісного ставлення до життя, що забезпечили підвищення їх рівня. Задля 



цього на першому етапі використовувалися такі методи, як: аналіз художніх 

творів та форми виховної роботи, як: бесіда-гра, заняття. На другому етапі 

використовувалися такі методи, як: ігри-імітації, інтерактивні методи та 

форми роботи: індивідуальна робота, інтегровані заняття, ігрова діяльність, а 

на третьому етапі - такі методи, як: вправляння в ситуаціях успіху, 

інтерактивні методи, сюжетно-рольова гра, розігрування та аналіз 

конфліктних ситуацій, «Репетиція поведінки», створення виховуючих 

ситуацій та форми роботи: практикум, свята та розваги, тижні здоров’я.  

4. Результати формувальної експериментально-дослідної роботи 

засвідчили, що в експериментальних групах відбувся значний перерозподіл 

дітей щодо рівнів сформованості ціннісного ставлення до свого життя  на 

констатувальному та контрольному зрізах експерименту. У результаті 

проведеної формувальної роботи відбулися якісні й кількісні зміни в рівнях 

сформованості ціннісного ставлення до свого життя вихованців 

експериментальних ЗДО: достатній рівень становить 33,1 % (до 

експерименту – 16,8%), задовільний – 54,4 % (до експерименту – 42,5 %), до 

низького рівня було віднесено 12,5 % дітей (до експерименту  – 40,7 %). 

Натомість у контрольних групах не відбулося  відчутних якісних та 

кількісних змін у рівнях ціннісного ставлення до свого життя: достатній 

рівень становив 19,9 % (до експерименту – 16 %), задовільний – 44,5 % (до 

експерименту  – 43,1 %), низький – 35,6 % ( до експерименту – 41 %). 

 

 

 

 


