
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

на 

ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

освітнього ступеня «магістр» 

 

 

на тему:  

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В СІМ’Ї ТА ДИТЯЧОМУ 

БУДИНКУ» 

 

 

Виконала: студентка ІІ курсу, 601аз групи 

спеціальності 012 Дошкільна освіта 

Освітня програма: Дошкільна освіта 

Тодоровська А.О. 

Керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри психології та педагогіки 

розвитку дитини 

Трофаїла Н.Д. 

Рецензент: доктор педагогічних наук, 

професор кафедри дошкільної освіти  

Гаврилюк С.М. 

 

 

Умань – 2021 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Дошкільний вік є періодом 

інтенсивного формування психіки на основі тих передумов, які склалися в 

ранньому дитинстві.  

По всіх лініях психічного розвитку виникають новоутворення 

різного ступеня вираженості, що характеризуються новими 

властивостями і структурними особливостями. 

У період дошкільного дитинства ‒ перебудовується вся психічна 

життя дитини та її ставлення до навколишнього світу. Суть цієї 

перебудови полягає в тому, що в дошкільному віці виникають внутрішня 

психічна життя і внутрішня регуляція поведінки.  

Становлення внутрішньої психічної життя і внутрішньої 

саморегуляції пов’язане з цілою низкою новоутворень в психіці і 

свідомості дошкільника. 

Тому надзвичайно важливим є активне і цілеспрямоване виховання і 

розвиток дітей в дошкільному віці, що можливо в результаті послідовної 

роботи в сім’ї, або ж в дитячому будинку. 

Мета роботи ‒ дослідити психологічні особливості розвитку 

особистості дітей дошкільного віку, які виховуються в рідній сім’ї та 

дитячому будинку. 

Завдання дослідження: 

1) Вивчити теоретичні підходи до проблеми розвитку особистості 

дітей дошкільного віку, які виховуються в рідній сім’ї та дитячому 

будинку. 

2) Визначити особливості рівня інтелектуального розвитку у дітей, 

які виховуються в рідній сім’ї та дитячому будинку. 

3) Дослідити рівень тривожності дітей дошкільного віку, які 

виховуються в рідній сім’ї та дитячому будинку. 



4) Виявити ступеня позитивного або негативного психічного стану 

дітей, які виховуються в рідній сім’ї та дитячому будинку. 

Об’єкт дослідження ‒ діти дошкільного віку. 

Предмет дослідження ‒ психологічні особливості в розвитку 

особистості дітей дошкільного віку, які виховуються в рідній сім’ї та 

дитячому будинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

1.  Дошкільний вік ‒ це період формування внутрішнього життя 

дитини та її особистості. У дошкільному дитинстві починає формуватися 

особистість дитини, емоційно‒вольова сфера, інтереси, мотиви поведінки, 

почуття обов’язку. Самосвідомість перетворює дитини в особистість.  

2. Важливим фактором, що визначає розвиток дитини, є сім’я. Сім’я 

в цілому і характер дитячо‒батьківських відносин зокрема ‒ базове 

середовище, яке задає певну якість життя людини. 

3. Діти, котрі виховуються в дитячих будинках, характеризуються 

особливим емоційно‒особистісним станом. Це обумовлено різними 

типами депривації. В умовах дитячого будинку особистісні 

характеристики формуються так, що адекватна соціалізація особистості, 

що розвивається істотно ускладнюється. Можна сказати, що практично 

всі психічні та особистісні особливості дітей‒сиріт обумовлені тими 

умовами, які характеризують життя кожної дитини в установі 

інтернатного типу. 

4. Після проведеного дослідження психологічних особливостей 

розвитку особистості дітей, які виховуються в сім’ї і дитячому будинку, 

виявлено, що рівень інтелектуального розвитку не відрізняється у дітей, 

які виховуються в дитячому будинку і в родині.  

5. Рівень тривожності дітей, які виховуються в дитячому будинку в 

2,5 рази вище рівня тривожності дітей, які виховуються в родині. У дітей. 

які виховуються в дитячому будинку рівень тривожності становить 

53,34%, у дітей, які виховуються в родині ‒ 19,98%. 

6. Провівши обробку результатів проведення тестів, дізналися, що у 

дітей, які виховуються в дитячому будинку вище рівень негативного 

психічного стану в порівнянні з їх однолітками, які виховуються в родині 

майже в 3 рази.  

Таким чином, мета магістерської роботи досягнута, завдання 

виконані, гіпотеза підтвердилася. 


