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Актуальність теми. Виходячи з пріоритетів державної політики в 

розвитку дошкільної освіти особливої актуальності набувають проблеми 

гуманізації усіх сфер життєдіяльності дошкільників. Базовий компонент 

дошкільної освіти в Україні зосереджує увагу практиків на виокремленні 

міжособистісного спілкування як однієї із провідних діяльностей дітей 

дошкільного віку. Збагачення міжособистісного спілкування, надання дитині 

свободи у виборі партнера по спілкуванню – важливі умови цілісного 

розвитку особистості в дошкільному віці. 

Виховання дітей в умовах становлення молодої української держави є 

основною складовою процесу формування гармонійно розвиненої цілісної 

особистості.  

Спілкування є предметом вивчення психології (О. Бодальов, 

Л. Виготський, О. Кононко, О. Леонтьєв, М. Лісіна, Б. Паригін та ін.). У 

педагогіці спілкування вивчається у руслі проблем пізнавальної діяльності 

(А. Богуш,), морального виховання (І. Бех, В. Білоусова, О. Киричук); впливу 

соціалізації на розвиток спілкування у процесі різних видів діяльності 

(Г. Балл, Р. Буре, Т. Репіна, С. Семчук) тощо. Частково теоретичні положення 

стосовно міжособистісного спілкування дітей висвітлені у працях 

Л. Артемової, В. Білоусової, О. Кравцової, В. Петровського.  

Взаємини з людьми зароджуються і надзвичайно інтенсивно 

розвиваються в дошкільному віці. Перший досвід взаємин стає тим 

фундаментом, на якому будується подальший розвиток особистості. Від того, 

як складуться і розвиватимуться взаємини дитини в першій у її житті групі 

однолітків – у групі дошкільного закладу – багато в чому залежатиме 

подальший шлях її особистісного та соціального розвитку, а отже, і її 

подальша доля (А. Гончаренко, Г. Григоренко, О. Кононко, Г. Кошелева, 

Т. Поніманська, В. Холмогорова, Т. Шибутані, С. Якобсон).   

Особливо гостро ця проблема постає в сучасних умовах розвитку 

суспільства, коли моральний і комунікативний розвиток дітей викликає 

серйозну тривогу. Безліч негативних явищ, що спостерігаються вже у 



дитячому середовищі, зокрема, такі як: агресивність, відчуженість, 

жорстокість, байдужість, ворожість, беруть початок у ранньому віці, коли 

дитина вперше вступає у взаємини з іншими людьми. Якщо ці взаємини 

складаються як позитивні, якщо дитина тягнеться до однолітків, уміє з ними 

спілкуватися, нікого не ображаючи і не ображаючись на інших, тоді, на нашу 

думку, можна сподіватися, що і в майбутньому ця дитина буде вільно себе 

почувати серед інших людей та успішно соціалізується. 

Роль спілкування в розвитку дітей розглядається у різних аспектах: 

вплив спілкування на виникнення позитивних емоцій у дітей, які 

позначаються на стані здоров’я дитини (Ю. Аркін) та психічному розвиткові 

дошкільника (О. Запорожець, М. Лісіна); вихованню культури мовленнєвого 

спілкування – О. Аматьєвої, А. Богуш, Н. Горбунової, М. Ільяшенко, 

С. Кулачківської, С. Ладивір, І. Луценко, Т. Піроженко. 

Проблема формування міжособистісного спілкування як засобу 

соціалізації і нині залишається особливо актуальною, оскільки досить 

поширеними є явища негуманної поведінки дітей, що є наслідком 

авторитарного стилю взаємин, недостатньо високої культури спілкування 

дорослих (вихователів, батьків) з дітьми. 

 Вимагають дослідження питання розвитку міжособистісного 

спілкування, в основі якої лежить сприйняття дитини як неповторної цілісної 

особистості із притаманними лише їй особливостями, розуміння специфіки 

стосунків з однолітками як засобу соціалізації. Це зумовило вибір теми 

нашого дослідження: «Міжособистісне спілкування  дошкільників з 

однолітками як засіб соціалізації в сучасному освітньому просторі». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити зміст, форми і методи розвитку міжособистісного спілкування 

дошкільників з однолітками як засобу соціалізації в сучасному освітньому 

просторі. 

  



Завдання дослідження. 

1. Проаналізувати сутність та зміст понять «міжособистісне спілкування»,  

«соціалізація». 

2. Виокремити специфіку розвитку міжособистісних стосунків дошкільників як 

засобу соціалізації. 

3. Визначити критерії та показники її сформованості міжособистісного 

спілкування дітей старшого дошкільного віку як засобу соціалізації 

особистості. 

4. Визначити зміст, форми і методи формування міжособистісного спілкування 

старших дошкільників в умовах сучасного освітнього простору та 

експериментально перевірити їх ефективність. 

Об’єкт дослідження: міжособистісне спілкування дітей старшого 

дошкільного віку. 

Предмет дослідження: процес розвитку міжособистісного спілкування 

дітей старшого дошкільного віку в умовах сучасного освітнього простору як 

засобу соціалізації особистості. 

Методи дослідження: аналіз й узагальнення психолого-педагогічної 

літератури з проблеми, методи педагогічного спостереження, бесіди, 

анкетування, інтерв’ювання, тестування, аналіз навчально-методичної 

документації. З метою перевірки експериментальної методики формування 

міжособистісного спілкування дошкільників було проведено педагогічний 

експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи).  

Теоретична значущість дослідження полягає у аналізі поняття 

«міжособистісні взаємини»; причини, що заважають формуванню 

міжособистісного спілкування однолітків (несформованість потреби у 

спілкуванні з однолітками, непопулярність дитини в групі, недостатньо 

сформовані знання про норми та вміння міжособистісного спілкування; 

невміння розуміти стан інших дітей, негативізми поведінки); психолого-

педагогічні засади  про роль спілкування у соціалізації дітей дошкільного 

віку.  



Практична значущість дослідження полягає у тому, що розроблено 

методику роботи з дітьми щодо формування міжособистісного спілкування у 

дітей старшого дошкільного віку; систему занять та ігор з формування 

міжособистісного спілкування у старших дошкільників, і які можуть бути 

використаними у роботі з дітьми.  

1. Проаналізовано сутність та зміст понять «міжособистісне 

спілкування», «соціалізація». Ми  розглядаємо міжособистісне спілкування, 

як таке, що здійснюється у процесі взаємодії з оточуючими людьми поза 

діяльністю та передбачає можливість для його учасників вступати в нього і 

переривати за власним бажанням. Мету такого спілкування вбачаємо у 

створенні або підтримці емоційно сприятливих взаємин із оточуючими. Нами 

проаналізовано цілу низку досліджень щодо проблеми міжособистісного 

спілкування. (М. Лісіна); О. Смірнова та інші). Спілкуючись з однолітками 

дошкільник успішно соціалізується. Під соціалізацією ми розуміємо процес 

становлення й розвитку особистості, що полягає у засвоєнні індивідом 

впродовж життя соціальних норм, культурних цінностей і зразків поведінки й 

дає йому змогу функціонувати в суспільстві 

2. Виокремлено специфіку розвитку міжособистісних стосунків 

дошкільників як засобу соціалізації. Здійснений аналіз психолого-

педагогічної літератури засвідчив, що проблема розвитку міжособистісного 

спілкування має такі особливості стосовно дітей дошкільного віку. 

Дошкільний вік – сприятливий період для розвитку міжособистісного 

спілкування, оскільки саме в цей період у дітей формується мовлення, 

комунікативні навички, що сприяє ефективній соціалізації в суспільстві.  

Міжособистісне спілкування базується на моральних нормах і 

цінностях, повазі, довірі, рівності і справедливості на засадах  принципу 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії. В означеному спілкуванні всі учасники є 

активними, рівноправними партнерами, суб’єктами взаємодії. Метою 

міжособистісного спілкування є задоволення потреби дитини дошкільного 

віку у спілкуванні, співчутті, співпереживанні, розумінні, встановленні 



особистісних контактів. Успіх міжособистісного спілкування, на нашу думку, 

залежить від сформованості уміння спілкуватися. як володіння складною 

системою психічних і практичних дій, що необхідна для регуляції діяльності 

знаннями і навичками, якими володіє суб’єкт.  

3.Визначено критерії та показники сформованості міжособистісного 

спілкування дітей старшого дошкільного віку як засобу соціалізації 

особистості. Результати констатувального етапу експерименту свідчать про 

те, що у практиці роботи ДНЗ недостатньо розроблена система роботи з 

розвитку міжособистісного спілкування як засобу соціалізації, що 

позначається на ефективності реалізації завдань формування навичок 

спілкування дітей старшого дошкільного віку. 

Узагальнені дані щодо виявлення особливостей міжособистісного 

спілкування знайшли відображення у критеріях, показниках і виступили 

основою якісної характеристики рівнів сформованості міжособистісного  

спілкування старших дошкільників (високий, середній, низький).  

Результати констатувального експерименту засвідчили недостатню 

сформованість міжособистіснго спілкування у дітей старшого дошкільного 

віку (високий рівень міжособистісного спілкування – 21,9 % ЕГ і 23,5 % КГ; 

середній рівень міжособистісного спілкування – 47,6 % ЕГ і 45,9 % КГ; 

низький рівень міжособистісного спілкування – 30,5 % ЕГ і 30,6 % КГ). 

4.Розроблено зміст, форми і методи формування міжособистісного 

спілкування старших дошкільників в умовах сучасного освітнього простору 

та експериментально перевірено їх ефективність. 

Методика експериментальної робота включала такі напрями роботи та 

педагогічні технології: з дітьми – виховання в дітей доброзичливого, 

гуманного ставлення один до одного (система виховної роботи «Вчимося 

спілкування»); розвиток умінь міжособистісного спілкування (ігровий 

тренінг та система ігор); закріплення уміння переносити міжособистісне 

спілкування в різні ситуації (взаємодія з однолітками в спільній діяльності, 

колективне ігрове спілкування). 



Результати контрольного експерименту засвідчили позитивну динаміку 

показників, що відображають рівень сформованості міжособистісного 

спілкування старших дошкільників. Кількість дітей ЕГ з високим рівнем 

міжособистісного спілкування складає 48,8% (на констатувальному – 21,9%); 

з середнім рівнем міжособистісного спілкування – 42,7% (на 

констатувальному етапі – 47,6%); з низьким рівнем – 8,5 % (на 

констатувальному – 30,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 


