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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження зумовлена основними положеннями 

Закону України «Про освіту», де в проголошенні мети освіти мова йде про 

всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, формування її 

цінностей, необхідних для успішної самореалізації компетентностей задля 

забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.  

Засадничі основи Нової української школи теж ґрунтуються на 

цінностях. Тож, саме цінності є фундаментом освіти та умовою формування 

особистості та держави загалом. Таким чином, у законодавчих документах на 

державному рівні проголошено необхідність формування нових ціннісних 

орієнтацій, нових ціннісних ідеалів, ціннісного світогляду людини, яка 

житиме і працюватиме в ХХІ столітті в Україні – незалежній європейській 

державі, де ціннісні орієнтації поєднуватимуть творчість, нові оригінальні 

ідеї із самобутньою культурою та традиціями нашого народу. 

Міждисциплінарне вивчення цінностей має надзвичайно широкий 

спектр досліджень, пов’язаних із осмисленням феномена людини. Оскільки 

цінності формуються з дитинства, вивчення цього феномена в дошкільному 

віці має надзвичайне значення і в особистісному, і загальнолюдському сенсі. 

У Державному стандарті дошкільної освіти України «Базовий 

компонент дошкільної освіти» [5] у змісті освітньої лінії «Дитина в соціумі» 

передбачено вимогу формувати в дітей здатність входити в контакт з різними 

за віком дітьми, налагоджувати з ними активну взаємодію, спілкування, 

брати участь у спільній справі (грі, продуктивній діяльності), ділитися своїм 

досвідом, уміннями, знаннями, підтримувати загальну для всіх мету 

діяльності; уміння самостійно встановлювати й підтримувати партнерські, 

ділові та особистісні контакти з іншими дітьми, дотримуватися правилам 

поведінки в конфліктних ситуаціях, визнавати свою вину, поступатися 

власними інтересами. Згідно цього документа дітей потрібно навчати 

усвідомлювати, що групу гуртують спільні цінності, щирість і відвертість 

стосунків, довіра, певні поведінкові норми, прихильне ставлення один до 



одного. Зокрема, одним із основних завдань Базового компоненту дошкільної 

освіти є надання пріоритету морально-етичному розвитку особистості, 

формуванню особистісних цінностей, системи ціннісних ставлень 

дошкільників до світу, тобто цінностей міжособистісної взаємодії як уміння 

узгоджувати особистісні інтереси з колективними.  

Отже, на даний час актуалізується значення виховання духовно-

моральних і художньо-естетичних цінностей підростаючого покоління, які 

відповідають соціальним запитам суспільства, є стимулом для реалізації 

наступності у вихованні ціннісних орієнтацій на рівні дошкільної та 

початкової освіти. 

На сучасному етапі проблему ціннісних орієнтацій дошкільників 

досліджують Г. Бєлєнька, М. Богуславський, Б. Гершунский, С. Ладивір, 

Б. Лихачов, К. Карасьова, Т. Піроженко, З. Равкін, В. Сластенин А. Токарєва 

та ін. Дослідники дійшли висновку, що ціннісні орієнтації особистості є 

центральною і домінуючою її складовою, а їх формування являє собою 

тривалий і суперечливий процес, який специфічний для будь-якого етапу 

вікового розвитку індивіда.  

Значення дорослих в розвитку особистості дитини досліджували 

Р. Буре, Н. Горлова, О. Запорожець, Т. Маркова, В. Нечаєва, С. Козлова, 

Т. Куликова та ін. В даних дослідженнях доведено, що за допомогою 

близьких дорослих і на прикладі їх поведінки діти засвоюють перші моральні 

поняття, правила і норми поведінки, вчаться взаємодіяти з дорослими і 

однолітками, засвоюють моральний досвід у практичній діяльності. 

Однак питання взаємодії педагогів ЗДО і сім'ї як умови, що забезпечує 

виховання соціально-моральних і художньо-естетичних ціннісних орієнтирів 

в єдності у дітей дошкільного віку не були предметом наукового 

дослідження. 

Таким чином, актуальність дослідження зумовлюється 

концептуальними засадами модернізації освіти в Україні, потребами 

виховання всебічно розвиненої особистості та підвищення теоретичного й 



методичного рівня виховання ціннісних орієнтацій у закладах дошкільної 

освіти. 

Мета дослідження – здійснити аналіз проблеми формування ціннісних 

орієнтирів «доброта» і «краса» у дітей дошкільного віку у сучасному 

просторі закладу дошкільної освіти, висвітлити її теоретичні аспекти, 

окреслити сферу її практичного застосування у галузі сучасної дошкільної 

освіти. 

Відповідно до поставленої мети було визначено такі завдання 

дослідження: 

1. Виявити співвідношення ключових понять «цінності» і «ціннісні 

орієнтації»; уточнити поняття «ціннісні орієнтири дитини дошкільного віку». 

2. Виявити сутність ціннісних орієнтирів «доброта» (соціально-

моральних) і «краса» (художньо-естетичних), виділити їх компоненти, 

критерії, показники та рівні сформованості. 

3. Розробити діагностичний інструментарій і методичне забезпечення 

для виховання ціннісних орієнтирів «доброта» (соціально-моральних) і 

«краса» (художньо-естетичних) у дітей дошкільного віку в умовах взаємодії 

педагогів ЗДО і сім'ї.  

4. Перевірити ефективність впровадження програми із проблеми 

виховання ціннісних орієнтирів «доброта» і «краса» у дошкільників в умовах 

взаємодії педагогів закладу дошкільної освіти і сім'ї. 

Об'єкт дослідження – виховання ціннісних соціально-моральних і 

художньо-естетичних орієнтирів в єдності у дітей дошкільного віку в процесі 

виховання.  

Предмет дослідження – процес взаємодії педагогів ЗДО і сім'ї як 

умова виховання ціннісних орієнтирів «доброта» і «краса» у дошкільників на 

основі традиційної культури і художньо-естетичних цінностей.  

 

  



ВИСНОВКИ 

1. Виховання ціннісних соціально-моральних і художньо-естетичних 

орієнтирів у дошкільників в умовах взаємодії педагогів ЗДО і сім'ї 

здійснюється на основі положень культурно-історичної концепції, 

особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. 

2. Виховання ціннісних орієнтирів «доброта» і «краса» в дошкільному 

віці націлене на формування соціально обумовленого ставлення дитини до 

навколишнього світу, розуміння, усвідомлення і прийняття нею соціально 

значущих цінностей, які набувають для неї особистісного сенсу, служать 

мотивацією вибору об'єктів навколишньої дійсності і виступають 

регуляторами поведінки. 

3. Зміст виховання ціннісних орієнтирів «доброта» і «краса» в єдності 

базується на художні цінності, зокрема традиційної народної культури, які 

повинні бути емоційно привабливі і цікаві дітям і включати твори різних 

видів мистецтва. 

4. Важливою умовою виховання у дошкільників ціннісних орієнтирів є 

створення інтерактивного музейної середовища, яке є освітнім простором для 

ціннісно-орієнтованої взаємодії педагогів, дітей і батьків, спрямованої на 

організацію спільних видів діяльності дітей і їх батьків шляхом 

педагогічного керівництва (в ЗДО ), педагогічної підтримки (в дома) і 

педагогічного супроводу (в соціумі). 

6. Ціннісно-орієнтована взаємодія педагогів дітей і батьків 

здійснюється з урахуванням принципів, видів і умов спільної діяльності, з 

використанням алгоритму, що складається з п'яти кроків: 1) проведення 

спеціальних занять педагогів з дітьми; 2) організація життєдіяльності дітей в 

ЗДО, що сприяє засвоєнню знань і уявлень про ціннісні орієнтири; 3) 

виконання творчих завдань вдома дітьми з батьками при педагогічної 

підтримки; 4) організація колективних форм взаємодії педагогів, дітей та їх 

батьків в ЗДО при педагогічному керівництві; 5) проведення спільних заходів 

педагогів, дітей батьків в соціумі при педагогічному супроводі. 



7. Сформованість ціннісних орієнтирів «доброта» і «краса» 

визначається на основі критеріїв (когнітивного, емоційного і поведінкового 

(діяльнісного), показників розвитку і рівнів за допомогою діагностичних 

методів і методик. 

В ході дослідження було доведено ефективність запропонованих 

педагогічних умов виховання ціннісних орієнтирів у дошкільників в умовах 

взаємодії педагогів ЗДО і сім'ї. 

Перспективи наукових досліджень з цієї проблеми можуть бути значно 

розширені: у вивченні наступності ціннісних орієнтирів дошкільників і 

молодших школярів, в дослідженні динаміки інших ціннісних орієнтирів, 

наприклад, «пізнання», «здорового способу життя» та ін. 

 


