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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  

ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ  

ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Головною метою національної дошкільної освіти є створення 

сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації 

кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї 

ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу, 

збереження її фізичного і психічного здоров’я. 

Прихід до закладу дошкільної освіти для дитини раннього віку 

пов’язаний з сильними стресовими переживаннями, котрі необхідно 

пом’якшити спільними зусиллями сім’ї та педагогів. 

За таких умов у суспільстві дуже гостро постає проблема соціально-

психологічної адаптації та збереження психічного здоров’я особистості. Саме 

тому адаптація дітей до закладу дошкільної освіти є актуальною і потребує 

особливої уваги з боку психологів, педагогів і батьків. 

Проблеми адаптації дітей до дошкільного навчального закладу 

висвітлюються в роботах Н. Васільєвої, Н. Ватутіної, Ю. Галагузової, 

Т. Гурковської, Н. Захарової, О. Кононко, Г. Левицької, Ж. Маценко,  Л. Стреж, 

І. Терещенко та ін. 

Термін «адаптація» означає пристосування. Це універсальне явище всього 

живого, яке можна спостерігати як у рослинному, так і в тваринному світі. 

Ефективність процесу адаптації людини значною мірою визначається 

успішністю її діяльності, а також збереженням фізичного і психічного здоров’я. 

Центральними для дітей дошкільного віку є фізіологічна, психічна, 

психологічна і соціальна адаптація [2]. 

Фізіологічна адаптація виявляється у стані здоров’я дитини. Якщо дитина 

легко пристосовується до навколишнього середовища, то вона рідко хворіє, а 
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всі фізіологічні процеси проходять без ускладнень. Якщо дитина справляється з 

усіма вимогами дошкільної установи, але при цьому часто хворіє, то вважати 

дитину адаптованою до ЗДО не можна. 

Психічна (психоемоційна) адаптація виражається у перебудові 

динамічного стереотипу особистості у відповідності до нових вимог 

навколишнього середовища. Адаптовані діти перебувають у гарному настрої, у 

них високий рівень працездатності, відсутність невротичних реакцій і 

афективної збудливості. 

Психологічна адаптація полягає у психологічному пристосуванні дитини 

до змінених умов середовища та у виробленні моделі поведінки, адекватної до 

нових умов. Діти почувають себе комфортно, активно взаємодіють із 

дорослими та однолітками, включені у спільні ігри та образотворчу діяльність. 

Соціальна адаптація виявляється у пристосуванні індивіда до соціального 

середовища, яке передбачає взаємодію і поступове узгодження намірів обох 

сторін. Адаптація до соціуму виражається підкоренням індивідуальних бажань 

нормам та заборонам ДНЗ. Важливо при цьому розуміти, що стовідсоткове 

підкорення індивідуальних потреб вимогам соціуму призводить до порушення 

інших видів адаптації. Соціальна адаптація – це стан гармонії між індивідом і 

соціальною дійсністю [1]. 

За «легкої адаптації» негативний емоційний стан триває недовго. У перші 

дні в неї погіршується апетит та сон, вона мляво граються з іншими дітьми. Але 

під час подальшого звикання до нових умов усе це проходить протягом 

першого місяця перебування дитини в дошкільному закладі. 

За «адаптації середньої важкості» емоційний стан дитини нормалізується 

повільніше. Протягом першого місяця вона хворіє, як правило, на гострі 

респіраторні інфекції. Хвороба  триває 7 -10 днів і завершується без будь – яких 

ускладнень. 

За «важкої адаптації» емоційний стан дитини нормалізується досить 

повільно. Інколи цей процес триває кілька місяців. За цей період дитина або 

хворіє ще раз, часто зі значними ускладненнями, або виявляє стійкі порушення 
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у поведінки( намагається сховатися, кудись вийти, сидить та кличе маму, 

тощо). У таких дітей простежується бурхлива негативна емоційна реакція і 

негативне ставлення до оточення дошкільного закладу в перші дні, згодом ця 

поведінка досить часто змінюється в’ялим байдужим станом. 

Психолого-педагогічний супровід дитини в період адаптації до умов ЗДО 

спрямований на забезпечення нормального розвитку дитини (фізіологічного, 

психоемоційного, соціального, психологічного благополуччя). 

Супровід – це не просто поєднання різноманітних методів та прийомів 

психолого-педагогічних роботи з дітьми раннього віку, але й комплексна 

технологія, особлива культура підтримки і допомоги дитині в процесі її 

адаптації до умов ЗДО. 

Основними завданнями психолого-педагогічного супроводу в процесі 

адаптації є: попередження виникнення проблем розвитку дитини; допомога їй у 

вирішенні актуальних завдань розвитку, соціалізації; психологічне 

забезпечення освітніх програм ЗДО; розвиток психолого-педагогічної 

компетентності батьків та педагогів. 

В основі психолого-педагогічного супроводу лежать принципи: 

– розвитку особистості за рахунок її власної активності; 

– орієнтація на суб’єкт-суб’єктну взаємодію; 

– індивідуалізація, індивідуальний підхід; 

– конфіденційність; 

– гуманізація. 

Напрями роботи з психолого-педагогічного супроводу дітей у період 

адаптації до умов ЗДО, на нашу думку, можуть бути такі: 

– Профілактика – дозволяє попередити виникнення тих чи інших 

проблем. Особливість профілактики в ранньому віці полягає в 

опосередкованості впливу на дитину через батьків і вихователів. 

– Діагностика – відстежуються норми розвитку дитини певного віку, 

її емоційний стан, труднощі в період адаптації тощо. 
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– Консультування – здійснюється як з педагогами, так і з батьками, з 

різних питань. 

– Просвітницький – формування психологічної культури, розвиток 

психолого-педагогічної компетентності дітей, педагогів, батьків. 

Організація роботи із новоприбулими дітьми в період їхнього звикання до 

нових умов передбачає роботу з батьками, педагогами та дітьми. Робота з 

батьками включає в себе: загальні та групові батьківські збори за такою 

тематикою: “Адаптація дитини раннього віку”, “Особливості адаптації дітей до 

умов дитячого закладу”; матеріали в куточку психолога “Вередування в період 

адаптації”, “Активність дитини раннього віку”, “Неадекватна поведінка малюка 

– спосіб привертати увагу”, “Чи треба дитині брати в дитячий сад іграшки?”, 

“Які помилки здійснюють батьки в період адаптації дитини до ЗДО”. 

У батьківському куточку розміщають пам’ятки для батьків із 

профілактики труднощів адаптації; батькам, які вперше приводять дитину в 

ДНЗ; щодо забезпечення позитивного емоційного настрою дитини вдома тощо. 

Робота з педагогами ЗДО передбачає організацію розвивального 

середовища в групах, упровадження інноваційних технологій, що сприяють 

особистісному самовизначенню, формуванню життєвих компетентностей 

дитини. Методичне забезпечення психологопедагогічного супроводу дається на 

методичних нарадах, консультаціях, зокрема: “Психічний розвиток дитини в 

динаміці, в умовах упровадження інноваційних технологій у ЗДО”, 

“Психологічний супровід інноваційних технологій у ЗДО” тощо.  

Робота з дітьми: спостереження за емоційним станом та поведінковими 

проявами дітей упродовж дня, під час різних режимних моментів, індивідуальні 

та групові заняття, мета яких зняття психоемоційного напруження дитини, 

встановлення емоційного контакту з дитиною, ознайомлення дитини з умовами 

дошкільного закладу, допомога дитині у встановленні відносин із ровесниками. 

При цьому можна використовувати різні прийоми, зокрема психогімнастика 

(заспокійливі етюди, вправи з релаксації “Сонячний зайчик”, “Чарівний сон”, 

“Сонне кошеня” тощо, ігри з пальчиками “Привітання”, “Котики-мишки” 
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тощо), нетрадиційні відволікаючі та заспокійливі техніки (елементи пісочної 

терапії, музикотерапії, ізотерапії (“Подаруємо слізки хмаринці”, “Чарівний 

глечик”, “Веселі слізки”, “Хвилинка танцю”) тощо), ігри та вправи на 

встановлення емоційного контакту й позитивного ставлення до дорослих і дітей 

(“Павутинка дружби”, “Посмішка по колу”). 

Для встановлення емоційного контакту та позитивного відношення до 

дорослих та дітей можна проводити ігри з пальчиками, ігри – інсценізації. 

Проводячи пальчикові ігри, необхідно створити доброзичливу атмосферу, 

викликати у дітей позитивні емоції. Для підвищення емоційного впливу ігор 

можна застосувати музичний супровід. Для розвитку здатності дитини до 

симпатії, співчуття, співпереживання (ігри-симпатії, психогімнастика тощо). 

Слід зазначити, психогімнастика дає змогу коректувати поведінку дитини 

і знімати емоційну напругу, тривожність, агресію, вчить саморегуляції. 

Використовуючи ігри-сюрпризи, ігри-маневри, ігри-пошуки, ігри-забави, 

пальчикові ігри, які є емоційними, захопливими, розвивається пізнавальна 

активність дітей, мислення, мовлення, творча діяльність. 

У процесі психолого-педагогічного супроводу також необхідно 

враховувати, що адаптація у всіх дітей відбувається по-різному: відповідно до 

їх віку, типу вищої нервової системи, стану здоров’я, особливостей виховання в 

сім’ї, родинних взаємин, рівня розвитку у дитини ігрових навичок, її 

контактності, доброзичливості, емоційної залежності від матері тощо. 

Отже, адаптація дітей до ЗДО завжди була й залишається психологічно 

найбільш складним періодом як для дитини та її батьків, так і для педагогів. 

Урахування специфіки адаптаційного періоду допоможе не лише знайти 

правильний підхід до малюка, а й закласти передумови для його ефективної 

соціалізації в новому колективі. Основним змістом роботи психолога, педагога 

в період адаптації малюка є здійснення психологічного супроводу дитини та її 

родини. Успішне закінчення адаптаційного процесу дитини в умовах закладу 

дошкільної освіти характеризується: спокійним, бадьорим, веселим настроєм 

дитини в момент розставання й зустрічей з батьками; урівноваженим настроєм 
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протягом дня, адекватним ставленням до пропозицій дорослих, спілкування з 

ними за власною ініціативою; умінням спілкуватися з однолітками, не 

конфліктувати; бажанням їсти самостійно; спокійним денним сном у групі до 

призначеного часу; спокійним нічним сном, без просинання до ранку [4]. А 

показником доброї та налагодженої співпраці вихователя та батьків можна 

вважати: міру співучасті батьків у житті групи, позитивний тон взаємин батьків 

і вихователів, бажання відвідувати заклад дошкільної освіти. 
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ЗБАГАЧЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ» ПИТАННЯМИ ТА 

ЗАВДАННЯМИ, СПРЯМОВАНИМИ НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Успішна реалізація змісту освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва» 

Базового компоненту дошкільної освіти [2] передбачає формування у дітей 

мистецько-творчої компетентності. Вона представляє собою «здатність дитини 

практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання 

бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та 

почуттів до видів мистецтва, елементарно застосовувати мистецькі навички в 

життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності». Для того, щоб 

успішно здійснювати реалізацію освітнього напряму «Дитина у світі 

мистецтва» в закладі дошкільної освіти майбутній вихователь повинен бути 

підготовленим до цього процесу, тобто володіти естетичною компетентністю. 

Процес розвитку естетичної компетентності майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти здійснюється у закладі вищої освіти і має 

професійне спрямування, орієнтує студентів на ґрунтовне засвоєння 

теоретичного матеріалу, а також на використання отриманих знань у галузі 

естетики, психолого-педагогічних й методичних у практичній діяльності, 

формування вмінь об’єктивного самоаналізу розвитку естетичної 

компетентності. Проблема естетичної компетентності має міждисциплінарний 

характер, оскільки охоплює педагогічні, психологічні, методичні й філософські 

аспекти. З огляду на це всі дисципліни підготовки майбутнього вихователя 

закладу дошкільної освіти тією чи іншою мірою впливають на розвиток 

естетичної компетентності.  
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Якість підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

залежить від організації освітнього процесу в закладі вищої освіти. Розвиток 

естетичної компетентності майбутніх вихователів потребує використання 

інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових чи 

вдосконалення наявних традиційних концепцій, принципів, підходів до освіти. 

У традиційному навчанні увага акцентувалася на запам’ятовуванні й 

відтворенні інформації, а в сучасних умовах виникла потреба розвитку 

творчого (продуктивного) мислення студента, формування його 

комунікативних умінь та практичної підготовки до активної життєдіяльності в 

постійно мінливому соціальному середовищі. Слід зважати на особливість 

сучасної системи вищої освіти в Україні, де має місце співіснування 

традиційних та інноваційних технологій навчання з яскравим нахилом у 

сторону традиціоналізму, що повною мірою не забезпечує сучасних вимог до 

випускників закладів вищої освіти. Отже, постає потреба широкого 

впровадження інновацій в освітній процес ЗВО, що забезпечить розвиток 

естетичної компетентності майбутніх педагогів.  

Особливу роль у процесі розвитку естетичної компетентності майбутніх 

вихователів відіграє навчальна дисципліна «Інноваційні технології в освіті», 

яка передбачена навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 

012 «Дошкільна освіта» Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка [1].  Під час опанування навчальної 

дисципліни майбутні вихователі ознайомлюються із технологіями, які 

впливають безпосередньо на естетичний розвиток дітей дошкільного віку. 

Серед них, зокрема, технологія Г. Альтшуллера. Засвоєння теоретичних знань і 

практичних умінь у контексті цієї технології утворює когнітивний та 

діяльнісний компоненти естетичної компетентності майбутніх вихователів, а 

бажання її впроваджувати в освітній процес – мотиваційний компонент. Зміст 

естетичного виховання дітей дошкільного віку конкретизується в робочій 

програмі означеної дисципліни, а також реалізується під час проведення 

лекційних, практичних занять та організації самостійної роботи студентів.  
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У процесі дослідження [1] навчальну дисципліну «Інноваційні технології 

в освіті», зокрема тему «Технологія розвитку творчої особистості» збагачено 

такими питаннями та завданнями:  

1. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами художньо-

продуктивної діяльності» (автор Ю. Соловян). Завдання 1. Запропонуйте кілька 

варіантів вітальних листівок для мам і бабусь до 8 Березня, які можуть 

виготовити діти старшого дошкільного віку з використанням нетрадиційних 

матеріалів та нетрадиційних технік. Завдання 2. Запропонуйте варіанти 

ялинкових прикрас із солоного тіста, які можуть виготовити діти різних вікових 

груп. 

2. Технологія особистісного розвитку дитини засобами взаємодії різних 

видів мистецтв. Завдання 1. Підготуйте малюнок-зразок на заняття із 

малювання в старшій групі з теми «Ілюструємо казку «Червоненька квіточка»». 

Завдання 2. Запропонуйте аплікацію, виконану різними техніками, на тему 

«Весна прийшла» для дітей середньої групи. Доберіть перелік музичних і 

художніх творів, які можна запропонувати дітям для прослуховування під час 

виконання аплікації.  

3. Поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти. Завдання 1. Розробіть план роботи гуртка на вибір: 

– Місто краси – дизайн та робота з підручним матеріалом. 

– Квіткова країна – флористика.  

– Талановиті пальчики – тістопластика. 

Завдання 2. Розробіть сценарій конкурсу дитячої театралізованої, пісенної 

чи танцювальної творчості. 

4. Методика розвитку творчих здібностей на заняттях із малювання (автор 

Л. Шульга). Завдання 1. Розробіть конспект заняття з малювання для дітей 

старшого дошкільного віку на тему «Ознайомлення з кольором». Завдання 

2. Перегляньте репродукції картин В. Рекуненка, І. Левітана, О. Шовкуненка та 

виберіть ті, які можна використати під час заняття з малювання на тему 

«Ознайомлення дітей з мистецтвом живопису». 
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Зазначені технології посідають особливе місце в розвитку творчих 

здібностей особистості дошкільника. Наповнення змісту навчальної 

дисципліни «Інноваційні технології в освіті» розробленими питаннями та 

завданнями сприяло поглибленню і систематизації  знань студентів у галузі 

естетики, а також психолого-педагогічних та методичних, необхідних для 

перетворення навколишнього світу за законами краси та якісного виконання 

завдань естетичного виховання дошкільників. 

Таким чином, збагачення змісту навчальної дисципліни «Інноваційні 

технології в освіті» нами питаннями, завданнями художньо-естетичного 

спрямування забезпечило ефективну підготовку майбутніх вихователів до 

реалізації завдань естетичного виховання дітей дошкільного віку.  
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2. Базовий компонент дошкільної освіти України. Документ 

підготовлено авторською групою: Байєр О. М., Безсонова О. К., Брежнєва О. Г., 

Гавриш Н. В., Загородня Л. П., Косенчук О. Г., Корнєєва О. Л., Лисенко Г. М., 

Левінець Н. В., Машовець М. А., Мордоус І. О., Нерянова С. І., 

Піроженко Т. О., Половіна О. А., Рейпольська О. Д., Шевчук А. С. Наказ 

МОНУ № 33 від 12.01.2021 р. «Про затвердження Базового компоненту 

дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова 

редакція. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-bazovogo-

komponenta-doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova-

redakciya. (дата звернення: 10.09.2021). 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova-redakciya
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova-redakciya
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova-redakciya


17 
 

Брухтій О. М. 

магістрантка факультету дошкільної та спеціальної освіти 

Іщенко Л. В. 

професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ 

СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЛІЧБИ  

Ефективним засобом удосконалення сучасної системи освіти є її 

комплексна інформатизація та комп’ютеризація, починаючи з дошкільних 

навчальних закладів. Модернізувати зміст дошкільної освіти – означає 

вдосконалити його, змінивши відповідно до вимог часу, збагативши новими, 

прогресивними ідеями. Необхідність комп’ютеризації навчально-виховного 

процесу дошкільних навчальних закладів підкреслено у законодавчих актах та 

нормативних документах про освіту, зокрема у Законі України «Про дошкільну 

освіту» та Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. 

У Державній цільовій соціальній програмі розвитку дошкільної освіти на 

період до 2017 року зазначено, що одним із способів підвищення якості 

дошкільної освіти є комп’ютеризація дошкільних навчальних закладів, 

підключення до Інтернету, впровадження в педагогічний процес сучасних 

освітніх технологій.  

У Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», 

«Дитина» містяться матеріали й рекомендації щодо конструювання навчально-

виховного процесу за сучасними технологіями (розділ «Дошкільник і 

комп’ютер») [1, 2]. 

Автори програми наголошують, що найбільш педагогічно доцільним 

засобом використання комп’ютера в навчально-виховному процесі дошкільних 

навчальних закладів є комп’ютерна гра. Комп’ютер ефективно поєднується з 

іншими дидактичними засобами та методами в комп’ютерно-ігровому 

комплексі, дозволяє підтримати інтерес дітей до матеріалу, що вивчається, 

забезпечити активність упродовж всього заняття. Особливої ваги це набуває 
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при вивченні елементів математики, а оскільки центральною категорією 

математичного розвитку дітей дошкільного віку є навчання лічби, то 

застосування комп’ютера слід починати з оптимізації цього процесу.  

Проблема використання комп’ютера у дошкільний освіті вирішується 

дослідниками в таких аспектах, як вплив комп’ютерних технологій на 

загальний розвиток дітей (Ю. Горвиць, К. Зворигіна, О. Кореганова, 

Г. Лаврентьєва); підготовка до навчання в школі (В. Бондаровська, С. Іванова); 

доцільність застосування  комп’ютерів та комп’ютерних ігор у педагогічному 

процесі дошкільних навчальних закладів (О. Андрусич, Б. Гершунський, 

О. Кивлюк, Ю. Машбиць, В. Моторин, Ф. Петку, С. Семчук); санітарно-

гігієнічні умови  використання комп’ютера (Н. Полька, Л. Чайнова).  

Питання математичної підготовки дітей старшого дошкільного віку 

відображено у дисертаційних роботах Н. Баглаєвої  (індивідуально-

диференційований підхід до формування математичних уявлень у дітей 

шостого року життя), Р. Березіної  (формування у дітей середнього і старшого 

віку знань про величину предметів та елементарні способи вимірювання), 

О. Брєжнєвої (формування пізнавальної активності старших дошкільників у 

процесі навчання елементам математики), Л. Зайцевої (формування 

елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку). 

Як зазначають дослідники, навчання лічби має спрямовуватися не тільки 

на оволодіння дітьми сумою конкретних знань, а й на уміння використовувати 

їх у життєвих ситуаціях, сприяти формуванню пізнавального інтересу дітей до 

математичної діяльності.  

Дослідження науковців засвідчують, що комп’ютер є засобом навчання, 

який покликаний підвищити можливості виявлення та розвитку здібностей 

дитини за рахунок поінформованості. Його використання в педагогічному 

процесі відбувається за багатьма напрямами: як засіб індивідуалізації навчання; 

як джерело інформації; як засіб діагностики знань; як засіб творчої діяльності 

дитини; текстовий редактор, графічний редактор та музичний редактори; як 
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засіб заохочення до навчання в ігровій формі; як засіб допомоги дітям з 

дефектами фізичного і розумового розвитку [3]. 

Перевагами комп’ютера над іншими технічними засобами є 

поліфункціональність, можливість настройки на різні методи і алгоритми 

навчання, а також індивідуальної реакції на дії кожної дитини, допомога їй в 

будь-яку хвилину, не заважаючи роботі інших. Він використовується для 

оптимізації навчального процесу, доповнюючи традиційні технічні засоби 

навчання, такі як крейда, дошка, олівець, зошит, ножиці тощо. 

Комп’ютер є ефективним засобом навчання, що полегшує засвоєння 

знань, робить процес навчання живим і цікавим, відкриває нові можливості для 

забезпечення навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу 

наочними засобами. Завдяки цьому знання дітей постійно поглиблюються, вони 

дізнаються про нові властивості понять, їх використання у житті людей. Нові 

знання лише уточнюють ту інформацію, що вони вже знають: у жодному 

випадку нові знання не перекреслюють ті, що вже є у дитини. Таким чином, у 

дітей поступово формуються нові знання відповідно до їхніх потреб і 

готовності до сприйняття, не лякаючи незрозумілими визначеннями. В 

подальшому, навчаючись у школі вони можуть спиратися вже на знайомий 

матеріал і швидше опановувати нові поняття [3, с. 10]. 
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НАСИЛЬСТВО І ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ДИТИНОЮ:  

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ПРОБЛЕМИ 

Конституція України, Закон України «Про охорону дитинства», Закон 

України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Закон України 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», 

Сімейний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний 

процесуальний кодекс України та інші законодавчі та нормативно-правові акти 

визначають право дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний 

захист, всебічний розвиток і гарантують захист від насильства у будь-якому 

його прояві. Однак, незважаючи на відносно упорядковану нормативно-правову 

базу, результати наукових досліджень та аналіз практики щодо подолання 

наслідків сімейного насильства над дітьми доводять, що жорстокість і 

насильство продовжують поширюватися.  

Перш за все, дамо визначення категоріям «жорстоке поводження» і 

«насильство».  

Наразі існують різні тлумачення цих понять. Одні дослідники їх 

ототожнюють, інші – розрізняють. Нам імпонує переконання, що поняття 

«жорстоке поводження» ширше за «насильство», оскільки воно не завжди є 

умисним і свідомим, не завжди зачіпає права і свободи дітей, однак при цьому 

може не задовольняти потреби й інтереси дітей і бути вираженим у грубій 

формі. Жорстоке ставлення може проявлятися у вигляді насильства.  

Згідно Закону України «Про охорону дитинства» (стаття 1) жорстоке 

поводження з дитиною проявляється у будь-якій формі фізичного, 

психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною, 

зокрема домашнього насильства, а також будь-яких незаконних угодах 

стосовно дитини (вербування, переміщення, переховування, передача або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#n8
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одержання дитини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, 

шантажу чи уразливого стану дитини [2].  

На відміну від жорстокого поводження, насильство розглядають як 

умисний фізичний чи психологічний вплив однієї особи на іншу, проти її волі, 

що спричиняє цій особі фізичну, моральну, майнову шкоду, або містить у собі 

загрозу заподіяння зазначеної шкоди зі злочинною метою. Такий вплив на 

особу здійснюється вчиненням певних умисних діянь. Особа, яка вчиняє 

насильницькі діяння, усвідомлює їх характер, передбачає наслідки цих діянь і 

бажає або свідомо допускає їх настання [7].  

Отже, жорстоке поводження може виявлятися у різних формах – від 

байдужості дорослих до дитини, небажання доглядати за нею, – аж до фізичних 

покарань. Насильство проявляється у більш важких формах – від нанесення 

фізичної шкоди дитини – до утиску її прав, від образливого погляду чи 

нав’язування прізвиська – і аж до вбивства. 

Одним із різновидів насильства є домашнє насильство. Кримінальний 

кодекс України (стаття 126-1) домашнє насильство визначає як умисне 

систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного 

насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 

винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що 

призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, 

втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя 

потерпілої особи [4]. 

Тобто, домашнє насильство – значно важча форма насильства, оскільки 

коїться найближчими людьми (батьками, родичами або іншими членами сім’ї), 

яким дитина найбільше довіряє.  

Згідно з Законом України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», виокремлюють такі види домашнього насильства:  

– економічне насильство – вид домашнього насильства, що включає 

умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або 

можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426
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перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, 

заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші 

правопорушення економічного характеру; 

– психологічне (емоційне) насильство – вид домашнього насильства, 

що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, 

приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на 

обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі 

дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою 

безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, 

нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи; 

– сексуальне насильство – вид домашнього насильства, що включає 

будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи 

без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності 

дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а 

також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості 

особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності; 

– фізичне насильство – вид домашнього насильства, що включає 

ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне 

позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних 

ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання 

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння 

смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру [5].  

На жаль, доводиться констатувати, що у нашій країні фізичне насильство 

залишається однією із найпоширеніших форм насильства. Хоча це і суперечить 

законодавству, зокрема, Сімейному кодексу України (стаття 150), згідно з яким 

батькам заборонено застосування фізичних та інших видів покарань, що 

принижують гідність дитини, а також будь-які види експлуатації батьками своєї 

дитини [3]. 
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Жорстоке поводження з дитиною та домашнє насильство – це явища, які 

виникають з діяльності людини або ж її бездіяльності (недбале ставлення до 

дитини; ненадання допомоги дитині, яка її потребує; ігнорування тощо) [6]. 

Постраждалою від домашнього насильства вважається не лише дитина, 

яка зазнала домашнього насильства у будь-якій формі, а й така, що стала 

свідком (очевидцем) такого насильства [10].  

У Законі України «Про охорону дитинства» чітко зазначено, що правовий 

захист дітей є предметом основної турботи батьків, а основним батьківським 

обов’язком – забезпечення інтересів своєї дитини (стаття 11). І далі, – батьки 

або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і 

обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і 

духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання 

батьківських обов’язків відповідно до закону (стаття 12) [2]. Саме на сім’ю 

покладається відповідальність за виховання та розвиток дитини [1]. 

Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини, а також 

покарання за їх невиконання регламентуються Сімейним кодексом України 

(стаття 150): 

– виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, 

любові до своєї сім’ї і родини, свого народу, своєї Батьківщини; 

– піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток; 

– забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, 

готувати її до самостійного життя; 

– поважати дитину; 

– забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини; 

– забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також 

застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність 

дитини. 

– ухилення батьків від виконання своїх обов’язків по вихованню 

дитини є підставою позбавлення батьківських прав. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n713
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2:_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83
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– виникнення загрози життю і здоров’ю дитини є підставою для 

відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав [3]. 

Висновки і пропозиції. Отже, можемо констатувати, що проблема 

жорстокого поводження і сімейного насильства над дітьми є актуальною і 

носить комплексний характер. Нарешті вона перестала розглядатися як 

внутрішньо-сімейна чи особиста, і набула державного значення. Як позитивне, 

варто відмітити активізацію нормативно-правового забезпечення у сфері 

попередження домашнього насильства. Однак, незважаючи на позитивні 

зрушення у вирішенні піднятої проблеми, механізми соціально-педагогічного і 

правового захисту дітей від жорстокого поводження і домашнього насильства в 

нашій країні залишаються недосконалими і потребують значного 

вдосконалення і доопрацювання.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Дошкільне дитинство – це період, який забезпечує загальний розвиток 

дитини. Саме в цьому періоді закладається творчий «фундамент» майбутньої 

особистості, виникають креативні якості, які в майбутньому визначатимуть 

«обличчя» людини, формуються навички творчої діяльності та креативне 

ставлення світу й самого себе. Вступаючи в життя, оволодіваючи різними 

видами творчої діяльності, дошкільник набуває творчо-креативних умінь, а 

також розвиває творчі якості. 

Творчому розвитку дитини завжди приділялася велика увага у психолого-

педагогічній теорії і практиці. Зокрема, в працях Л. Виготського, О.  

Матюшкіна, В. Моляко, Б. Теплова, С. Рубінштейна та інших вчених наведено 

конкретні підходи до цілеспрямованого розвитку здібностей особистості, 

починаючи з дитинства. 

Становлення та вдосконалення сучасної дошкільної освіти неможливе без 

впровадження нових методів навчання і виховання дітей. В сучасній науковій 

літературі дитяча творчість визначається як явище художньої культури, а 

вивчення особливостей її проявів та умов формування – як важлива проблема 

психолого-педагогічної науки. Актуальною проблемою сучасної педагогіки є 

розвиток дитячої творчості, виховання в дошкільників творчого підходу до 

перетворення оточуючого світу, активності та самостійності мислення, що 

сприятиме досягненню позитивних змін у житті суспільства. Використання 

інноваційних технологій на заняттях та в повсякденному житті робить 

виховний процес цікавим, змістовним, різнобарвним. 
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В процесі використання інноваційних технологій образотворчого 

мистецтва в дітей дошкільного віку формується емоційна сфера, здійснюється 

розумовий розвиток (мислення, пам’ять, увага, творчість, фантазія, мова), 

відбувається естетичний розвиток особистості; розвивається окомір, зорове 

зосередження, дрібна моторика; виховується працьовитість, охайність, 

наполегливість. Сюди включається техніка створення ліній, заштриховування, 

заливання, накладання посилених тонів, манера малюнка і письма, спосіб 

використання тих чи інших матеріалів (паперу, олівця, вугілля, пастелі, олійної 

фарби, акварелі, гуаші, темпери) у співвідношенні з їх якостями і 

зображувальними властивостями. Діти люблять малювати свічкою, пальцями, 

долоньками, губами, зубною щіткою, ниткою, соломкою, з використанням 

кляксографії, на папері, лінолеумі, асфальті, снігу, склі. Розважальні техніки 

можна використовувати в предметному, сюжетному та декоративному 

малюванні [3, с. 72]. 

Сучасні вимоги до проведення занять із образотворчої діяльності на 

основі інноваційних педагогічних технологій передбачають зв’язок 

образотворчої діяльності з іншими видами діяльності дітей: ігровою, музичною, 

театралізованою, тому педагог, закінчуючи заняття, створює умови для 

переходу до іншого виду діяльності. Успішність формування творчості 

залежить від спрямованості дібраних вихователем методів та прийомів 

керівництва творчою діяльністю дітей. «Стимулюючи пізнавальну й 

оцінювальну діяльність дітей, спонукаючи до творчого пошуку системою 

методів, демонструванням раціональних способів утілення задуму, 

керівництвом і співробітництвом із дітьми, вчитель надає цьому процесу ту 

спрямованість, яка в кінцевому результаті притаманна творчості» [2, с. 47]. 

На противагу традиційності, нетрадиційність дає можливість відійти від 

стереотипів, надати дитині максимальну свободу в її образотворенні. 

Нетрадиційні техніки досить прості в технічному плані, діти легко їх 

засвоюють і отримують задоволення від результатів. Вони також дають дітям 

унікальні можливості для експериментування, пошуків образів, сміливих 
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втілень на папері незвичайних фантазій, вражень, думок. Впроваджуючи 

сучасні техніки образотворчої діяльності з дітьми дошкільного віку, педагогам 

необхідно формувати у вихованців ключові складники життєвої 

компетентності: віру у власні можливості; базові якості особистості; 

самостійність, працелюбність, спостережливість, креативність; творчі здібності; 

відсутність негативних емоцій; збереження психічного здоров’я дітей.  

Важливою метою є формування в дошкільників естетичного ставлення й 

художньо-творчих здібностей в образотворчій діяльності на основі 

інноваційних педагогічних технологій. Основними завданнями при цьому є: 

розвиток естетичного сприйняття художніх образів (у творах мистецтва) і 

предметів (явищ) навколишнього світу як естетичних об’єктів; створення умов 

для вільного експериментування з художніми матеріалами й інструментами; 

ознайомлення з універсальною «мовою» мистецтва – засобами художньо-

образної виразності; ампліфікація (збагачення) індивідуального художньо-

естетичного досвіду (естетичної апперцепції): «осмислене читання» – 

розпредметнення й опредметнення – художньо-естетичних об’єктів за 

допомогою уяви й емпатії; інтерпретація художнього образу й змісту, 

замкненого в художню форму; розвиток художньо-творчих здібностей у 

продуктивних видах дитячої діяльності; виховання художнього смаку й почуття 

гармонії; створення умов для багатоаспектної й захоплюючої активності дітей у 

художньо-естетичному опануванні навколишнього світу.  

Методика використання інноваційних педагогічних технологій у розвитку 

творчості дошкільників містить три провідних компоненти, кожний із яких, у 

свою чергу, є багатоаспектним явищем: 1. Здатність емоційного переживання. 

Дитина не тільки бачить, але й відчуває художній образ, будучи ніби 

співучасником подій і явищ, переданих художнім твором. Емпатія й емоційне 

переживання виникають і проявляються в міру вікових та індивідуальних 

можливостей дітей, вони ж сприяють розвитку мотиваційної установки на 

активну участь у художній діяльності. 2. Здатність до активного засвоєння 

художнього досвіду (естетичної апперцепції), до самостійної творчої 
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діяльності, до саморозвитку й експериментування (пошукових дій). На цій 

основі в дитини формуються практичні художні вміння й у результаті – 

формується досвід художньо-творчої діяльності. Педагог має знати, що 

найбільш важливими в естетичному досвіді є здібності, які дозволяють дитині 

самостійно переносити свій досвід (уже знайоме й опановане під керівництвом 

дорослого або в співтворчості з ним) у нові умови й самостійно застосовувати у 

творчих ситуаціях. 3.Специфічні художні й творчі здібності (сприйняття, 

виконавство й творчість). В естетичному вихованні провідна діяльність дітей – 

художня. Розвиваючий характер естетичного виховання відбудеться за умови 

опанування дітьми узагальнених (типових) і самостійних способів художньої 

діяльності, необхідних і достатніх у всіх видах художньої діяльності [1]. 

Таким чином, інтеграція різних видів образотворчого мистецтва й 

художньої діяльності дітей на основі принципу взаємозв’язку узагальнених 

уявлень (інтелектуальний компонент) і узагальнених способів дій 

(операціональний компонент) забезпечує оптимальні умови для повноцінного 

творчого розвитку дітей відповідно до їх вікових та індивідуальних 

можливостей [4, с. 66].  

Отже, інноваційна освітня діяльність педагога на заняттях, організованих 

на основі інноваційних педагогічних технологій, спрямована на отримання 

більш високих досягнень у творчому розвитку особистості дитини, опанування 

та впровадження нових засобів створення художнього образу у візуальних 

видах мистецької діяльності, розробку оригінальних педагогічних технологій 

методичного супроводження творчого процесу, відкриття нововведень, що 

ведуть до прогресивних перетворень у галузі художньо-естетичного виховання 

дітей засобами образотворчого мистецтва. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  

ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Модернізація системи дошкільної освіти в Україні вимагає підготовки 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних вихователів для закладів 

дошкільної освіти, які повинні забезпечувати гармонійний розвиток дітей, 

створюючи міцні основи для їхнього подальшого навчання та виховання. 

Музейна педагогіка є сучасною освітньою технологією, яка сприяє 

всебічному розвитку дитини дошкільного віку, її духовно-патріотичному 

вихованню. 

Різні аспекти проблеми використання музейної педагогіки в освітньому 

процесі висвітлено в працях О. Арушанян [3], О. Дудар, О. Караманова [1], 

Ф. Левітас, О. Любич, О. Міхно [2], І. Самсакової, Н. Філіпчук [4] та інших. 

Як зазначає О. Караманов, «музейна педагогіка динамічно, хоча із 

значним відставанням, поширюється й розвивається в Україні: активізується 

робота з різновіковою музейною аудиторією, розробляються нові 

міждисциплінарні проекти, створюються цікаві музейно-педагогічні програми, 

до співпраці із музеями залучаються як загальноосвітні середні школи, дитячі 

садки, так і вищі навчальні заклади» [1, с. 36]. 

Головною умовою успішного впровадження музейної педагогіки в 

освітній процес закладу дошкільної освіти є сформованість музейно-

педагогічної компетентності у майбутніх вихователів, під якою ми розуміємо 

інтегративне особистісне утворення, сполучення теоретичних знань, 

практичних умінь, професійно значущих якостей та досвіду, що забезпечують 

готовність до здійснення музейно-педагогічної діяльності у ЗДО.  
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Формування музейно-педагогічної компетентності майбутніх вихователів 

із застосуванням музейної педагогіки закладу дошкільної освіти може 

реалізуватися у процесі навчальної, наукової, виховної роботи та роботі зі 

створення міні-музею в ЗДО. 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти із використанням потенціалу 

музейної педагогіки в освітньому процесі ЗДО може відбуватися під час лекції 

із дошкільної педагогіки, до проведення якої можна залучити методиста ЗДО. 

Викладач висвітлює питання, що стосуються музейної педагогіки, її предмету, 

завдань, етапів становлення, використання у процесі формування професійної 

компетентності майбутніх вихователів, структури музейно-педагогічної 

компетентності.  

Методист ознайомлює майбутніх вихователів із етапами створення міні-

музеїв в ЗДО. Так, на підготовчому етапі колектив кожної групи (діти, 

вихователі, батьки) створюють свій проєкт, який включає тему і назву міні-

музею, розробку його моделі, вибір місця для розміщення, оформлення, опис 

обладнання та експонатів, перспективи розвитку, участь у роботі міні-музею 

дітей та батьків. Значна увага на цьому етапі приділяється вихователям, з якими 

проводиться низка методичних форм роботи, а саме: діагностичне анкетування 

педагогів; педагогічні ради, семінари-практикуми, консультації, засідання 

творчої групи педагогів; перегляд презентацій, які ознайомлюють із 

використанням музейної педагогіки в інших ЗДО. На практично-

оформлювальному етапі здійснюється збір експонатів, оформлюються 

експозиції; створюється методично-дидактичний супровід для роботи в міні-

музеї. На практично-екскурсійному етапі розробляються конспекти різних 

форм роботи в міні-музеї (заняття-екскурсії, заняття-розваги, конкурси, 

вікторини, ігри тощо). Також методист ЗДО ознайомлює студентів із 

створенням і сутністю роботи творчої групи педагогів, формами роботи з 

батьками вихованців; особливостями обміну досвідом з використанням 

музейної педагогіки.  



33 
 

Під час навчальної роботи також передбачається використання 

викладачами фото міні-музеїв у ЗДО, відео, які представляють різні форми 

роботи з дітьми і батьками в міні-музеях, фрагменти сучасних форм роботи з 

вихователями (семінари-тренінги, ділові ігри, конференції) як засобів наочності 

при викладанні фахових дисциплін тощо; виконання студентами завдань 

самостійної роботи. 

Наукова робота з використанням музейної педагогіки передбачає 

виконання науково-дослідницьких завдань на матеріалах музеїв; підбір 

матеріалів для курсових, бакалаврських робіт, статей; участь у наукових 

конференціях тощо.  

Виховна робота спрямована на проведення заходів в музейному 

середовищі ЗДО з метою професійно-психологічного, національно-

патріотичного, етичного, естетичного, морального, духовного, екологічного 

виховання здобувачів вищої освіти.  

Під час практики в ЗДО студенти допомагають створювати й 

поповнювати міні-музеї, розробляють дидактичний супровід для роботи в них, 

аналізують використання міні-музеїв в освітньому процесі ЗДО. У процесі 

створення й функціонування міні-музеїв у ЗДО студенти беруть активну участь 

у створенні моделі міні-музею, зборі експонатів, оформленні експозиції міні-

музею, розробці методично-дидактичного супроводу роботи в міні-музеї тощо. 

Отже, реалізація означених напрямів забезпечить формування музейно-

педагогічної компетентності у майбутніх вихователів ЗДО. 
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РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Проблема формування емоційного інтелекту дитини-дошкільника наразі є 

актуальною та привертає увагу науковців у зв’язку з поширенням даних 

сучасних досліджень стосовно значущої ролі емоційної обізнаності та 

емоційної саморегуляції у становленні здорової гармонійної особистості [1]. 

Саме у дитячому дошкільному віці, коли психіка є більш гнучкою і здатність до 

набування знань особливо виражена, формування емоційного інтелекту може 

відбуватися найбільш ефективно, але при умові наявності сприятливих для 

цього обставин, пов’язаних передусім з впливовими сімейними чинниками. З 

нашої точки зору, вивчення ролі сімейних чинників (емоційного ставлення 

дитини до членів сім’ї, сприймання дитиною дружності сім’ї та ін.) буде 

сприяти усуненню вірогідного негативного впливу цих чинників стосовно 

формування емоційного інтелекту дітей та приверне увагу батьків, вихователів 

до позитивних / проблемних моментів, пов’язаних з емоційним розвитком 

дитини в сім’ї. 

У сучасній літературі наявні дослідження стосовно проблематики 

формування, розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного віку [3; 4], 

поряд із тим недостатньо висвітленими залишаються питання, пов’язані з 

роллю сім’ї для цього процесу. 

Мета даної роботи – охарактеризувати емоційне ставлення до сім’ї дітей 

старшого дошкільного віку з різними рівнями сформованості емоційного 

інтелекту. 

Для досягнення поставленої мети нами було проведено емпіричне 

дослідження, в якому прийняло участь 50 дітей старшого дошкільного віку (5-

6 рр.). 
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У проведеному дослідженні було застосовано такі методичні засоби: 

методика діагностики емоційного інтелекту дошкільників «Домальовування: 

світ речей – світ людей – світ емоцій» (автор – Нгуен Мінь Ань, 2008 р.) [2]; 

методика колірних метафор (І. Соломін), спрямована на вивчення емоційного 

ставлення дитини до членів родини та різних видів діяльності; проективна 

методика «Моя сім’я» (показники – позитивне / негативне ставлення дитини до 

членів родини; позитивні емоції до сім’ї, сприймання дитиною дружності сім’ї, 

можливості самовираження дитини в сім’ї, впевненість дитини в сімейному 

колі, експресія емоцій в сім’ї). 

Щодо отриманих у дослідженні даних було застосовано процедуру 

кластерного аналізу (метод К-середніх) – статистична обробка здійснювалася 

засобом використання комп’ютерної програми SPSS для Windows (V. 20). 

За результатами кластерного аналізу було виділено дві групи 

дошкільників: 

1 група (27 осіб) – це дошкільники з високим та середнім рівнями 

сформованості емоційного інтелекту; стосовно ставлення до своєї сім’ї – у цих 

дітей переважають яскраві позитивні емоції; вираження емоцій в своїй сім’ї 

діти вважають експресивним; переважає позитивне ставлення до себе (до інших 

членів сім’ї – помірне позитивне ставлення); стосовно ставлення до оточуючих 

людей – переважає позитивне ставлення до дітей з особливими потребами (до 

дітей, які погано чують, погано бачать, мають фізичні вади); стосовно 

ставлення до різних видів діяльності – переважає позитивне ставлення до 

спілкування та пізнавальних занять у дитячому садку; серед емоційних 

переживань – переважають емоції радощів, страху та печалі. 

2 група (23 особи) – це дошкільники з недостатньо сформованим рівнем 

емоційного інтелекту; до деяких членів сім’ї (частіше це братик або сестричка) 

– переважають негативні емоції; сім’я сприймається як неекспресивна (члени 

родини мало виражають власні емоції); наявні труднощі емоційного 

самовираження у самої дитини; сім’я сприймається як дружня; стосовно 

емоційного ставлення до себе та інших членів родини – переважає позитивне 
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ставлення до мами та батька, дідусів та бабусь (до себе – ставлення переважно 

негативне); щодо ставлення до різних видів діяльності – переважає позитивне 

ставлення до гри з улюбленими іграшками та до слухання казок; серед 

емоційних переживань – переважають емоції радощів та гніву. 

Отже, отримані результати показали, що формування емоційного 

інтелекту дітей дошкільного віку значно пов’язано з позитивним ставленням до 

самого себе та до всіх членів родини (а не з вибірковим позитивним ставленням 

до окремих членів сім’ї), з оцінкою дитиною емоційної експресії членів сім’ї як 

достатньо вираженої – саме це є передумовою для наслідування експресії 

самою дитиною. Позитивне ставлення до дітей з особливими потребами (яке не 

є вираженим у дітей з недостатнім рівнем сформованості емоційного інтелекту) 

– вірогідно пов’язано з більш вираженими емпатійними здібностями дітей з 

високим та середнім рівнями емоційного інтелекту. Також сформованість 

емоційного інтелекту значно пов’язана з пізнавальною активністю дитини 

(заняття та спілкування у дитячому садку). 

Можна припустити, що дітям з недостатньо сформованим рівнем 

емоційного інтелекту не вистачає емоційного тепла в сім’ї (тому до себе 

переважає не досить прийнятне ставлення), таким дітям мало прикладів для 

наслідування щодо зовнішнього вираження емоцій (тому сім’я сприймається як 

малоекспресивна). 

Переважання в емоційних переживаннях дітей радощів – є цілком 

закономірним для дитинства, роль негативних емоцій також є важливою в 

цьому віці (негативні переживання сприяють розвитку адаптивних здібностей). 

Поряд із тим, переважання у дітей з достатньо сформованим емоційним 

інтелектом емоцій страху та печалі може свідчити про їх підвищену чутливість 

та тривожність, переважання у дітей з недостатньо сформованим емоційним 

інтелектом емоції гніву – про їх підвищену збудливість. Ці дані потребують 

емпіричного уточнення в майбутніх дослідженнях. 

Також перспективи подальшого вивчення зазначеної проблематики 

вбачаємо в аналізі зв’язку між показниками емоційного інтелекту дітей 



38 
 

дошкільного віку та чинниками сім’ї, зокрема стилями сімейного виховання, 

емоційним кліматом у сім’ї. 
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ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР 

Стрімка динаміка суспільних змін, потреби високотехнологічного та 

інформаційного розвитку у світі висувають  нові вимоги до адаптації дитини в 

довкіллі. Зміна поглядів на освітньо-виховний процес сьогодення визначає 

головною метою не лише формування гармонійної, всебічно розвиненої 

особистості, а й забезпечення підростаючому поколінню можливості 

самореалізуватись, успішно функціонувати в різних умовах життєдіяльності. 

Виховання самостійності як базової якості в дітей дошкільного віку – складний 

і багатогранний процес, який потребує цілеспрямованої роботи. Одним із 

засобів виховання самостійності виступає рухлива гра, в якій створюються 

умови для самостійної діяльності дітей, прояву ними цілеспрямованості, 

ініціативності, незалежності, творчості, пізнавального інтересу та інших 

критеріїв самостійності. 

Проблема самостійності традиційно вивчалася у зв’язку з проблемою 

свободи, відповідальності й волі (Платон, Аристотель, І. Кант, Б. Ананьєв, 

Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін) Аналіз різних наукових 

підходів щодо становлення самостійності як особистісної якості (Г. Адамів, 

М. Брода, Я. Галета, Ю. Демидова, О. Денисюк, I. Дичківська, О. Зюлькіна, 

О. Коношевський О. Кульчицька, М. Лісіна, Г. Люблінська, Л. Островська 

Т. Поніманська, О. Савченко, В. Шапар та ін.) дозволив виокремити такі 

структурні компоненти самостійності дітей дошкільного віку, як-от: вольовий 

(виявляється в певній самості дитини, у вмінні досягати результату, виконанні 

свого задуму), поведінковий (вміння дитини застосовувати в самостійній 

діяльності отримані раніше знання та навички про довкілля), морально-

ціннісний (ставлення дитини до себе, інших та до ситуації), когнітивний 

(обізнаність дитини, прагнення до пошуку нових знань, дослідницька 
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активність, ініціативність, самокритичність). Складові цих компонентів 

характеризують ступінь розвитку кожного з них залежно від змісту та 

спрямованості діяльності дитини, а також її особистісних виявів [1, с. 46]. 

Специфіка виховання самостійності в дітей раннього та дошкільного віку 

вивчалася дослідниками в контексті різних видів діяльності: у грі (Л. Артемова, 

Ю. Демидова, С. Марутян та ін.), у праці (О. Андрейчик, Л .Кірдода,  

Л. Островська  та  ін.), у спілкуванні (В. Кузьменко). 

Різноманітність висновків і підходів педагогів та психологів щодо 

становлення самостійності в дітей дошкільного віку свідчать, що серед 

науковців немає одностайності в розумінні цього питання. Самостійність 

трактують як:  

 рису характеру, що виявляється у різних сферах навчальної 

діяльності (М. Брода);  

 як особистісну якість, яка передбачає незалежність суджень і дій, 

відповідальність за свої вчинки та їх наслідки, здатність діяти без допомоги й 

підказок інших (I. Левіна, О. Савенков);  

 як якість особистості, що формується у процесі відповідної 

діяльності, характеризується здатністю дитини застосовувати набуті знання на 

практиці (Ю. Демидова);  

 як одну з особистісних рис характеру людини, що сприяє розвитку 

спрямованості на самореалізацію та творче самовизначення (Т. Піроженко);  

 як відносно стійку характеристику дитини, що виявляється з 

певною постійністю в різних ситуаціях (О. Кононко) тощо [1, с. 45]. 

На нашу думку, самостійність дітей дошкільного віку – це базова 

морально-вольова якість особистості, що характеризується свідомим і 

відповідальним ставленням до діяльності, виявляється в наполегливості, 

ініціативності та критичності під час розв’язання нового завдання, прагненні 

діяти без сторонньої допомоги, зверненні за допомогою дорослого лише в разі 

потреби. 
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Гру трактують як природний мотиватор діяльності (З. Фрейд), як 

можливість набуття дитиною соціального досвіду (Е. Еріксон), як умову 

соціалізації (А. Валлон), як важливе джерело формування соціальної свідомості 

дитини (Д. Ельконін), як спосіб активного засвоєння людської культури 

(Л. Виготський), як засіб розвитку базових засад особистості (Н. Непомняща) і 

національно-культурного і морального виховання (В. Зеньківський). 

Завдяки рухливій грі дитина набуває соціального досвіду, пізнає дійсність 

і взаємовідносини в ній, опановує соціальні ролі та функції, оволодіває 

загальнолюдськими цінностями, культурою, системою соціально вироблених 

знаків. Ігрова діяльність закріплює в малюка нові поведінкові навички і 

способи взаємодії з однолітками, стимулює розвиток вербальних та 

невербальних комунікативних навичок, інтенсифікує процеси розвитку, 

виховання та навчання. Коли дитина бере на себе роль у грі, вона діє не тільки 

відповідно до її характеристик, а постійно співвідносить з ігровою роллю свої 

риси, здібності та прагнення, учиться розуміти себе і свої бажання. Труднощі, 

що виникають під час вирішення навчальної задачі, у грі долаються дітьми 

набагато легше, без напруги. Саме гра задовольняє біологічні, духовні та 

соціальні потреби дитини [2, с. 66]. 

У рухливій грі формуються особистісні якості дитини, уміння та навички, 

що знадобляться їй у майбутньому під час навчання, праці, спілкування з 

оточуючими. Серед означених якостей виділяємо самостійність як базову якість 

дитини дошкільного віку. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати, що ігрова 

діяльність має великий потенціал для виховання самостійності як базової якості 

у дітей дошкільного віку. Вона сприяє розвитку таких її компонентів, як-от:  

 активному пізнанню довколишнього середовища і себе в ньому, 

усвідомленню свого "Я" і своїх можливостей;  

 прагненню застосовувати набуті знання в різних ігрових ситуаціях, 

уміти орієнтуватись у нових умовах;  
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 цілеспрямованості, наполегливості та рішучості в грі, долаючи різні 

перешкоди;  

 самостійності у здійсненні логічних операцій, прогностичності та 

творчості;  

 умінню критично оцінювати отриманий результат, прагнути до його 

вдосконалення, умінню приймати власні рішення;  

 розумінню відповідальності за власні дії перед колективом, умінню 

діяти згідно встановлених правил і підпорядковувати себе їм за власною 

ініціативою, а не під керівництвом дорослого. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В 

ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

зазначено, що модернізація і розвиток освіти повинні набути випереджального 

безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в 

Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти має бути спрямоване на 

забезпечення економічне зростання держави та розв’язання соціальних проблем 

суспільства, подальше навчання і розвиток особистості [3].  

Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення розвитку суспільства. 

До стратегічних цілей освітньої політики у сфері дошкільної освіти належать 

«оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку 

дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної 

освіти та програм розвитку дитини» [3]. Цьому сприятиме організація 

інноваційної діяльності вихователів в закладі дошкільної освіти.  

У сучасних умовах освітній процес потребує оновлення та впровадження 

інноваційних педагогічних технологій.  

Інноваційні педагогічні технології виокремлюють за специфічними 

ознаками. Вчена Дичківська І. до них відносить: концептуальність, 

діагностичне визначення цілей і результативності, економічність, 

алгоритмізованість, керованість, коригованість, візуалізація [2, с. 72]. 

Перед вихователями постає низка проблем, пов’язана з недостатнім 

рівнем їх готовності до інноваційної педагогічної діяльності та недостатнім 

матеріально-технічним забезпеченням закладів дошкільної освіти. Кожен 

дошкільний заклад визначає пріоритетне для нього коло інновацій. І в 

залежності від цього визначає інноваційні педагогічні технології, які 

впроваджує в освітній процес.  
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Наведемо приклади інноваційних педагогічних технологій та методик 

дошкільної освіти, які активно використовують для організації інноваційного 

освітнього процесу. 

Методика використання схем-моделей для навчання дітей описових 

розповідей (Ткаченко Т.). Для роботи за цією методикою застосовують аркуш 

картону, поділений на шість квадратів, який зображає характерні ознаки 

предметів чи об’єктів. Діти вчаться знаходити суттєві ознаки предметів і 

відрізняти їх. Для складання описових розповідей застосовують схеми-моделі. 

Діти складають свої розповіді, поетапно дотримуючись схем. Це допомагає 

навчитись порівнювати  та відрізняти предмети [1, с. 145]. 

Розвивальні ігри Нікітіних: кубики, гра типа «Танграм» ( Нікітін Б., 

Нікітіна О.). Метою даної інноваційної технології є розвиток уваги, зорової 

пам’яті, уміння грати за правилами і діяти згідно інструкції, просторового 

мислення та уяви, словесно-логічного мислення, наочно-образного мислення, 

здатнісь до прояву творчих здібностей, сформованості сенсорних еталонів 

кольору, розміру та форми [1]. 

Технологія розвитку творчої особистості (Альтшуллер Г.). Ця технологія 

передбачає навчання дітей дошкільного віку виявляти проблеми, з’ясовувати їх 

зміст та розв’язувати з використанням винахідницьких завдань. Визначальною 

ідеєю технології є переведення завдань з нижчого рівня складності на 

вищий [3].  

Інноваційна методика «Вчимося читати» (Шелестова Л.). Головною 

метою даної технології є навчання дітей ранньому читанню без навантаження, 

розвитку інтелекту, мовлення, дрібної моторики, словникового запасу, 

уявлення про навколишній світ. Заняття передбачають виконання 

пропонованих ігрових завдань, які доступні та цікаві дітям (передбачають 

маніпулювання з предметами, з використанням голосу, пересування в просторі, 

а також поєднання різних видів робіт). 

Важливе місце посідають інноваційні оздоровчі технології, які активно 

використовують в сучасних умовах заклади дошкільної освіти. Дослідженням, 
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розробкою та впровадженням в освітній процес закладів дошкільної освіти 

означених технологій займались такі науковці Волкова Л., Дубогай О., 

Круцевич Т. У закладах дошкільної освіти проводять заняття за такими 

інноваційними оздоровчими технологіями, як: піскова терапія, фітбол-

гімнастика, степ-аеробіка, ігровий скретчінг, кольоротерапія та багато інших.  

Великою популярністю в дошкільників користуються Lego- технології. 

Інноваційна технологія Lego спрямована на конструктивну діяльність, яка дає 

можливості викликати у дітей бажання самостійно працювати, формувати 

нестандартне мислення, зацікавлювати дошкільників завданнями 

математичного спрямування, розвивати творчі здібності, викликати бажання 

пізнавати світ. 

Інноваційні педагогічні технології можна застосовувати у різних формах 

роботи яку планують в закладах дошкільної освіти та інтегрувати їх з різними 

видами діяльності. 

Отже, використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому 

процесі закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню якості знань і розвитку 

дітей дошкільного віку. Для правильної організації інноваційного процесу 

потрібно не тільки мати теоретичні знання, якими повинні володіти вихователі 

закладу дошкільної освіти, а також бути готовими здійснювати інноваційну 

педагогічну діяльність.  
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ВПЛИВ СИБЛІНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

НА ПСИХОЛОГІЧНУ АДАПТАЦІЮ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ 

Перехід від дошкільного до молодшого шкільного дитинства є одним із 

найбільш відповідальних періодів у житті підростаючої особистості. Тому 

пошук інноваційних шляхів підготовки та адаптації дітей до школи набуває в 

сучасних умовах особливого значення [1]. Підготовку дітей до школи 

розглядаємо як складову особистісного становлення кожної дитини, що впливає 

на  її фізичний, психічний і соціальний розвиток відповідно до індивідуальних 

можливостей та зумовлює поступову інтеграцію дошкільника у шкільне життя 

[2]. 

Психологічні основи підготовки дітей до школи завжди були предметом 

наукового вивчення науковців та досліджувалися в таких напрямах: загальні 

закономірності формування особистості дитини (Л. Виготський, О. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн та ін); спеціальна підготовка дітей до школи  (Л. Божович, 

Б. Ельконін, О. Запорожець, Г. Костюк та ін.); діагностика психологічної 

готовності до шкільного навчання (О. Венгер, Ю. Гільбух, Г. Лаврентьєва та 

ін.). 

Сучасний стан підготовки до школи не забезпечує в повній мірі 

психологічної адаптації дітей до школи, а перехід до нового соціокультурного 

середовища зводиться здебільшого лише до формування конкретних навичок 

навчальної діяльності. Тому існує суперечність між наявними передумовами 

підвищення ефективності процесу підготовки дітей до школи і відсутністю 

науково обґрунтованих педагогічних умов, що забезпечують його доцільну 

організацію, відповідний зміст та ефективні засоби адаптації дітей до школи.  
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Подоланню цієї суперечності найбільшою мірою сприяє вивчення 

проблеми взаємодії дошкільників в родині, зокрема, зі своїми братами і 

сестрами (сиблінгами), де досягається особистісно гуманістична система 

взаємовідносин дитини і родини, створюється єдиний соціально-педагогічний 

простір для успішного формування цілісної особистості. 

З’ясовано, що важливим результатом сиблінгової взаємодії є її внесок у 

формування уявлення дитини про себе, тобто у створення власного образу «Я».  

Самосприймання дитини, яка має сиблінга, залежить від взаємин  дітей у сім’ї 

та пов’язано з неоднаковим становищем дитини у сім’ї. Проаналізовано, що 

сиблінгова взаємодія впливає на успішність процесу адаптації особистості до 

шкільних умов.  

Шляхом порівняльного аналізу одинаків і дітей, які мають сестру чи 

брата виявлено основні позитивні аспекти взаємодії сиблінгів в процесі 

адаптації до школи, а саме: активізується мотиваційна сфера навчання, 

формується прагнення до успіху  та адекватне самосприймання особистості, що 

активізує її активність у новому для неї оточенні, відбувається більш успішне 

проходження інтеграції особистості в групі. 

Узагальнення результатів дослідження дало підстави зробити висновок 

про кращу адаптацію до школи дітей, які мають брата чи сестру, порівняно з 

одинаками у сім’ї. Виявлено, що це пов’язано з наявністю у дитини можливості 

взаємодіяти на рівних зі сиблінгом, що формує навички налагоджувати контакт 

з іншими дітьми, формує емпатію через порівняння власних особистих ставлень 

та позицією сиблінга у сім’ї. 
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НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ І 

ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

Необхідність здійснення цілеспрямованої та систематичної математичної 

освіти дітей дошкільного віку та першокласників сьогодні не піддається 

сумніву. У процесі математичної освіти у дошкільному закладі здійснюється 

математичний розвиток дитини, а далі продовжується в початковій школі, де 

основним результатом математичної освіти, є формування у дітей основ 

математичної культури, необхідної їм для адаптації до процесів інформатизації 

та технологізації, що відбуваються в сучасному суспільстві. 

Актуальність дослідження визначається також процесом модернізації 

сучасної освіти України від дошкілля до випускного класу загальноосвітньої 

школи («Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті», 

«Базовий компонент дошкільної освіти», «Закон про дошкільну освіту»), що 

зумовлює подальше наукове вивчення проблеми неперервності і 

перспективності насамперед перших двох ланок освіти: дошкільної і початкової 

школи. 

Психолого-педагогічна готовність дитини до школи передбачає 

удосконалення, насамперед змісту, форм та методів навчально-виховної роботи 

у дитячому закладі, зокрема у навчанні їх математики. Сучасна школа вимагає 

від дитини, яка починає навчання у першому класі, високої працездатності, 

складних форм розумової діяльності, сформованих морально-вольових якостей 

вже у дошкільні роки. Виконання цих вимог сприяє підвищенню рівня 

загальної готовності дитини до шкільного навчання. Тільки на основі загальної 
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готовності дитини математична підготовка здатна забезпечити засвоєння 

математики в школі, подальший розвиток інтересу до математичної діяльності. 

Засвоєння програми забезпечує випускникам дошкільних закладів 

упевнене оволодіння математикою у школі. У першому класі йде подальше 

поглиблення знань із математики. Спадкоємність у роботі дитячого садка та 

школи з математики дає позитивний результат у засвоєнні знань дітьми. 

Зміст наступності у роботі дошкільного закладу та школи з навчання 

математики полягає у тому, що реалізація її у роботі обох освітянських ланок 

забезпечить умови успішного навчання у першому класі. При цьому важливим 

є знання вихователями основних підходів у методиці навчання математики в 

першому класі, ознайомлення їх із сучасними підручниками. 

На сучасному етапі висуваються високі вимоги до системи освіти дітей 

дошкільного віку. Успіхи у шкільному навчанні багато в чому залежать від 

якості знань та умінь, сформованих у дошкільні роки, від рівня розвитку 

пізнавальних інтересів та пізнавальної активності дитини. Таким чином, 

проблема наступності між дошкільною та початковою шкільною ланкою 

безсумнівно є актуальною. 

В основних напрямах реформи загальноосвітньої і професійної школи 

велика увага приділяється проблемі наступності між дитячим садком і школою. 

Навчання дітей шестирічного віку має проводитися за єдиною програмою. 

Питання наступності завжди було в центрі уваги педагогічної теорії і практики 

(К. Д. Ушинський, Є. І. Тихеєва, Ф. Н. Блехер, О. П. Усова, Г. М. Леушина та 

ін.). 

Різні аспекти проблеми наступності між дитячим садком і школою 

досліджувалися низкою вчених (А.І. Ароніна, Р.І. Афанасьєва, Я.П. Дашківська, 

Т.Б. Дябло, Л.О. Калмикова, Т.О. Ковальчук, В.Г. Кузь, В.Я. Ликова, В.Д. 

Лисенко, М.А. Машовець, А.І. Попова, Л.В. Шабашова та ін.). 

У педагогічних джерелах поняття «наступність у формуванні 

елементарних математичних уявлень старших дошкільників і молодших 

школярів» розуміється як взаємозв’язок у змісті, методах, засобах і формах 
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роботи [2]; як педагогічно спрямований процес, який забезпечує послідовний 

розвиток математичної сфери особистості [3]. 

На основі аналізу науково-педагогічної проблеми з питань наступності 

виокремлено найбільш ефективні педагогічні умови організації математичного 

розвитку дітей двох освітянських ланок навчання. Серед них: 

– взаємозв’язок у змісті, методах і засобах навчання дітей 

математики; 

– максимальне використання всіх видів дитячої діяльності в 

математичному розвитку дітей; 

– підвищення рівня професійної підготовки кадрів із проблеми 

формування елементарних математичних уявлень дошкільників та школярів; 

– узгоджена робота дитячого садка, школи і сім`ї. 

У практичній роботі зі старшими дошкільниками та першокласниками з 

метою розвитку їх пізнавальної активності широко використовують 

нетрадиційні методи навчання математики: проблемні ситуації та завдання, 

завдання з елементами пошуку, дидактичні ігри і вправи, задачі-жарти, задачі-

загадки, задачі з казковим сюжетом. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Одним з основних пріоритетів розвитку сучасної освіти є забезпечення 

рівних прав на освіту для всіх дітей, у тому числі для дітей з особливими 

освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших соціально вразливих 

груп. Набули актуальності питання інтеграції таких дітей у суспільстві, 

основою якої є доступ до якісної освіти, починаючи з дошкільної. Інклюзивні 

підходи до освіти допомагають підтримати дітей з порушенням мовлення у 

навчанні й досягненні життєвого успіху.  

Мовлення посідає одне з головних місць у формуванні психічної та 

освітньої діяльності дитини, її соціального входження. Саме за допомогою 

розвитку мовлення, яке є засобом спілкування, дитина знаходить перспективу 

комунікації з оточуючими його людьми. Виникнення порушень мовлення 

створює комунікативні перешкоди між носієм мови та дитиною – слухачем та 

погіршує можливість спілкування. Оскільки розвиток мовлення є засобом 

спілкування, пізнання, регулювання спільної діяльності, формування свідомості 

мовленнєві порушення створюють труднощі реалізації функцій спілкування.  

Так, у Концепції стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку 

наголошено, що діти навіть з нерізко вираженими порушеннями мовлення, які 

вступають до загальноосвітніх шкіл, становлять основний контингент учнів з 

проблемами у навчанні (передусім з предметів мовного циклу) [4]. У результаті 

порушення мовлення у дитини є труднощі у спілкування у родині та з 

однолітками. Саме тому важливо визначити труднощі дитини з порушеннями 

мовлення в умовах інклюзивного навчання. 

Теоретичний аспект дослідження науковців, таких як, А. Богуш, 

О. Гвоздєв, К. Крутій, Є. Соботович, Л. Трофіменко, Л. Федоренко, 

М. Шеремет та інші науковці  у розвитку дітей з порушеннями мовлення 
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виокремлюють різні підходи, що мають важливе значення і займають чільне 

місце під час розгляду порушень мовлення.  

З точки зору психолінгвістичного підходу мовленнєва функція 

досліджується як складна психологічна діяльність, що має свою психологічну 

структуру та системи, які відповідають за формування та функціонування 

мовленнєвої діяльності.  

На думку Л.Трофименка, при мовленнєвих порушеннях, у тому числі і 

при загальному недорозвитку мовлення, спостерігається диференційована 

недостатність окремих психологічних механізмів та структурних компонентів 

мовленнєвої діяльності, зокрема при таких тяжких мовленнєвих патологіях, як 

дизартрія, алалія, афазія, загальний недорозвиток мовлення [5]. 

В умовах освітнього процесу в закладі дошкільної освіти у дітей з 

порушенням мовлення виникають труднощі: 

–  для більшості дітей з загальним недорозвитком мовлення 

характерні уповільнений розвиток моторної діяльності: невпевненість при 

виконанні окремих рухів; зниження їх швидкості; загальна незграбність; 

дизкоординація при виконанні складних рухів; утрудненнях при виконанні серії 

рухів; значні труднощі при виконанні дій за словесною інструкцією, 

відтворенні послідовності елементів рухів [5]. Наприклад, труднощі ритмічної 

ходьби відтворення рухів під музику, гри в команді, під час виконання 

основних рухів на заняттях з фізичного виховання, тощо; 

– низький рівень розвитку психічних функцій, а саме зменшення та 

обмеження розподілу уваги. Спостерігається перевага зорової, мовленнєвої, 

логічної  пам’яті ніж слухової. Виникають труднощі у запам’ятовуванні певної 

послідовності слів/дій, багатоступеневої інструкції, емоційному стані дитини з 

порушеннями мовлення виявляється у неправильній вимові, що викликає у 

дітей роздратування та незадоволення: сором’язливість, невпевненість, 

відчувають себе невпевнено, стають сором’язливими, погано контактують з 

оточуючими.  
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Комплексний огляд дослідження інтегрованого навчання пропонується в 

«Основах інтегрованого навчання» Є. Єкжанової та Є. Рєзнікової. Автори 

обумовлюють що успішне входження дитини з порушеннями мовлення в умови 

інклюзивного навчання та мінімізації вище перерахованих труднощів слід 

реалізувати наступні умови [1]:  

зовнішні:  

– рання діагностика порушень (на першому році життя) і проведення 

відповідної корекційної роботи; 

– бажання батьків навчати дитину разом з її однолітками, чий 

розвиток відповідає віковій нормі, прагнення і готовність допомагати їй в 

процесі спільного навчання;  

– забезпечення можливості надавати інтегрованій дитині ефективну, 

кваліфіковану корекційну допомогу; 

внутрішні:  

– рівень психофізичного розвитку дитини;  

– можливість дитини оволодіти загальноосвітньою навчальною 

програмою в терміни, які передбачені для дітей з нормативним психофізичним 

розвитком;  

– психологічна готовність учня з особливими освітніми потребами до 

інклюзивного навчання. 

Ефективність реалізації інклюзивного навчання передбачає обов’язкову 

корекцію освітнього процесу фахівцями, які допоможуть вихователям 

правильно організувати виховання і навчання дитини з порушеннями мовлення 

в колективі однолітків, чий розвиток відповідає віковій нормі. Корекційні 

впливи, відповідно, повинні здійснюватися вчителем-логопедом, практичним 

психологом, вихователем та асистентом вихователя та спрямовуватись на 

корекцію мовленнєвих порушень, формування ігрових, комунікативних умінь, 

довільності поведінки, розвиток емоційної сфери та емпатії. 

Для реалізації інклюзивного навчання дітей з порушенням мовлення 

необхідно наступне: 
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– розвиток індивідуальних особливостей дітей;  

– залучення батьків до активної участі у розвитку власної дитини та у 

житті закладу;  

– наявність команди супроводу фахівців, які володіють технологіями 

організації інтеграційних процесів інклюзивного навчання. 

Отже, реалізація інклюзивного навчання дає можливість дітям з 

порушення мовлення отримати корекційну допомогу в умовах інклюзивної 

освіти закладів дошкільної освіти. 
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ФУНКЦІЇ ТВОРЧОЇ УЯВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Одна з найперспективніших для розвитку психології творчості, 

педагогічної та вікової психології дослідницьких сфер, яка має яскраво 

виражений проблемний характер та вимагає ґрунтовних теоретико-

експериментальних досліджень, стосується особистості учня молодшого 

шкільного віку в аспекті його реальних творчих потенцій у сфері провідної 

діяльності цього вікового періоду – навчанні. Адже успішність засвоєння 

молодшими школярами тих чи інших знань багато в чому визначається його 

здатністю до творчого перетворення, комбінування, смислового означення 

різних компонентів навчального матеріалу, що насамперед пов’язано із 

функціонуванням його творчої уяви (Л. Балацька, В. Давидов, Г. Костюк, 

В. Кудрявцев, Е. Телєгіна, Л. Шрагіна та ін.).  

З позицій суб’єктнодіяльнісної парадигми (С. Рубінштейн, 

А. Брушлинський) індивід як унікальний і неповторний суб’єкт у своїй 

діяльності (в тому числі й навчальній)  завжди виступає як суб’єкт творчості. 

Остання нерозривно пов’язана з уявою (проте, звичайно, не зводиться лише до 

неї), яка у будь-якого індивіда хоча б мінімальною мірою є перетворювальною, 

продуктивною, самостійною.  

Уява є психічним процесом створення людиною нових образів на основі 

її попереднього досвіду. Вона належить до вищих пізнавальних процесів і 

зумовлюється різноманітними потребами, які виникають у житті людини, 

насамперед, її потребою у зміні певних предметів у навколишньому світі. Коли 

людина лише розпочинає роботу, вона вже уявляє або намагається уявити її 

остаточний результат [4, с. 204]. Уява пов’язана з образами, уявленнями. 

Продукт уяви оформлюється за допомогою знаків, тобто вербально (наприклад, 

фантастичний твір), у вигляді опису, тексту тощо. Учені притримуються думки, 
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що уява виникла у людини тоді, коли у людини з’явилась потреба передбачити 

результат своєї праці, а також пояснити незрозумілі події або явища природи. 

За допомогою уяви людина може виходити за межі реального світу, 

переміщуючи речі та події в минуле, майбутнє, в інші світи та простори [6, с. 

315]. 

Рефлексивна за своєю істотною характеристикою творча уява 

розглядається як процес внутрішньої активності суб’єкта зі створення на основі 

симультанного синтезу даних сприймання та пам’яті при провідній ролі 

мислення нових образів, пов’язаних із випереджальним відображенням 

дійсності. 

Період відвідування початкової школи, на думку деяких психологів,  

характеризується активізацією функції продуктивної уяви та сприяє її 

подальшому розвитку.  

Основним напрямком у розвитку дитячої уяви у цей віковий період є її 

перехід до все більш правильного і повного відображення дійсності на основі 

відповідних знань. Психологічною основою формування творчої уяви 

молодшого школяра є такі види навчальної діяльності, які вимагають 

оперування просторовими й іншими образами, перетворення,  

трансформування їх, створення нових комбінацій (Г. Костюк).  

Так, високий рівень розвитку уяви дитини пов’язується з можливістю 

спостерігати образи, що створюються, «ніби збоку» (І.  Розет), варіативністю 

продуктів цієї психічної функції (О. Дяченко), здатністю продукувати нові, 

оригінальні образи та їхні комбінації (С.  Рубінштейн), легкістю асоціювання, 

(Е.  Пармон), ступенем гнучкості, швидкості імажинативного процесу, 

деталізації створеного образу,  його емоційною забарвленістю (Дж. Гілфорд, Е. 

Торренс). Проте, єдиної, цілісної систематизації ознак творчої уяви так і не 

було запропоновано. Теж саме стосується й функцій творчої уяви: узагальнення 

даних різних авторів, на жаль, не дозволяє цілісно схарактеризувати специфіку 

функцій творчої уяви в дітей молодшого шкільного віку.  
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В зв’язку з цим постає проблема виокремлення та опису основних 

функцій і критеріїв, у яких конкретизується психологічна сутність 

продуктивної уяви молодшого школяра [3]. 

Конкретизуючи психологічний зміст виділених критеріїв творчої уяви, 

слід підкреслити, що метафоричність творчої уяви характеризується тим,  

наскільки суб’єкт в уяві знімає явні або латентні обмеження, розширюючи тим 

самим можливість вільно оперувати образами, комбінувати їх елементи, а 

також відображає результат цього комбінування [4]. Тут важливу роль відіграє 

сформованість, гнучкість і варіабельність операційного апарату творчої уяви, 

високий ступінь оволодіння засобами створення нових образів, а саме: 

поєднання різних, у повсякденному житті не поєднаних якостей, частин; 

перенесення одних функцій предмета на інші предмети; «здатність 

відображувати дійсність шляхом осмислення предметів та явищ однієї категорії 

в термінах предметів та явищ іншої категорії» [1]. Проте це не означає, що 

метафоричні образи є хаотичним нагромадженням різних, не пов’язаних між 

собою елементів. Навпаки, створюючи такий образ, суб’єкт спирається на 

якості реальних об’єктів та певні закономірні зв’язки між ними, активно 

перетворює їх, формує на цій основі нові образи, які відображають те, що 

реально існує, або можливе за певних умов [6]. Більше того, ці образи «тим 

плодотворніші і цінніші, чим більшою мірою перетворюючи дійсність, 

відхиляючись від неї, при цьому все ж ураховують її суттєві сторони та 

найбільш значущі риси» [5]. Такий реалізм творчої уяви, предметна 

віднесеність її образу, набування ним якісної визначеності, об’єктивності, в 

цьому ми згоджуємося з В.  Кудрявцевим, забезпечується смисловим 

конституюванням, об’єднанням певним сенсом скомбінованих в образі уяви 

елементів досвіду, здатністю «до образно-смислового відтворення 

універсальних принципів будови і розвитку речей» [6].  

Основними функціями творчої уяви, які актуалізуються в процесі 

виокремлення суб’єктом учбової діяльності пізнавального об’єкту та творчого 
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його перетворення, є смислоутворювальна; цілеутворювальна, моделююча,  

перетворювально-евристична та регуляторна функції [5]. 

Творча уява молодшого школяра забезпечує рух по вектору від сенсу до 

значення, являючи собою джерело змістовного оволодіння останнім [4]. Така 

образно-смислова інтеграція дитини у соціокультурне ціле є за своєю сутністю 

вирішенням завдання на сенс [3], добудовою смислових полів культури, 

реалізацією тих невиявлених можливостей, які латентно знаходяться у ній. 

«Перед дитиною – суб’єктом культурозасвоєння постає непросте завдання: не 

порушуючи нормативного, закріпленого суспільною практикою значення 

предмета, вийти за рамки цього значення. Крім цього шлях виходу за 

нормативні рамки вона повинна знайти всередині самих цих рамок. Це 

парадоксальне завдання покликана вирішувати в різних видах діяльності 

дитини її творча уява» [6]. 

Розгляд творчої уяви як психічного пізнавального процесу довільного 

створення суб’єктом образів, які мають ознаку новизни по відношенню до 

даних сприймання та пам’яті; орієнтують його творчу діяльність; втілюються в 

об’єктивно або суб’єктивно значущих продуктах, дозволив виокремити такі її 

критерії: 

1) метафоричність образу, яка характеризується тим, наскільки суб’єкт в 

уяві знімає явні або латентні обмеження, розширюючи тим самим можливість 

вільно оперувати образами, комбінувати їхні елементи, а також відображає 

результатцього комбінування – образи, в яких збережений смисловий зв’язок із 

реальністю; 

2) розробленість образу – завершеність продукту творчої уяви, у 

реалізації якої важливу роль відіграють процеси, спрямовані на формування 

цілісності та структурної адекватності компонентів нового образу, подолання 

його недоліків, адекватну деталізацію та забезпечення інформативності 

відповідно до замислу; 

3) індивідуалізованість образу, яка обумовлюється сукупністю показників 

метафоричності та розробленості. 
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Виявлено, що продуктивні імажинативні процеси молодших школярів: 

1) забезпечують набуття пізнавальною мотивацією самозміни 

особистісного сенсу, зумовлюючи самостійну постановку нових суб’єктивно 

значущих цілей у навчальній діяльності (функція смисло- та цілеутворення); 

2) беруть участь у моделюванні та наступному продуктивному 

перетворенні образного змісту проблемної ситуації (моделююча та 

перетворювально-евристична функція);  

3) уможливлюють рефлексивну регуляцію (контроль, оцінку, корекцію)  

учнем власних дій та вчинків, що зумовлює конструктивну спрямованість 

навчальної діяльності (регулюючафункція). 
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РОДИННЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЧИННИК КОМУНІКАТИВНО-

МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА 

У дошкільні роки дитина повністю ототожнює себе зі своєю сім’єю, 

передусім із батьками; її емоційний світ майже цілком залежить від атмосфери 

в сім’ї. Саме тут вона пізнає взаємодії й опановує моделі спілкування, з іншими 

людьми, природою тощо [2]. 

Спілкування дитини з сім’єю накладає відбиток на все життя людини, 

оскільки її вплив пов’язаний із сильними переживаннями, формує основи 

спілкування людини в  суспільстві [4, c. 15]. 

Цінності особистого спілкування мають значення насамперед для 

людини, визначають риси її характеру, поведінку, стиль приватного життя та ін. 

Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та оновлення форм спільної 

роботи дошкільного закладу I сім’ї. Вивчення та аналіз методичних 

рекомендацій О. Кононко, Л. Калуської, Т. Алексєєнко та інших науковців і 

практиків допомогло виділити такі форми взаємодії родини та закладу 

дошкільної освіти: [1] 

– наочно-письмові (батьківські куточки, тематичні стенди, ширмочки, 

планшети, дошка оголошень, інформаційні листки, тематичні виставки, 

анкетування, скринька пропозицій, індивідуальні зошити, неформальні листи, 

родинні газети, педагогічна бібліотека, запрошення, вітання тощо); 

– групові (консультації, практикуми, клуби взаємодопомоги, школа 

молодих батьків, гуртки за інтересами, вечори запитань та відповідей, зустрічі з 

цікавими людьми — вчителями, лікарями, психологом, юристом тощо); 

– колективні (батьківські конференції, тематичні зустрічі за «круглим 

столом», засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, створення 

групи батьків-порадників, перегляд ранків, спільні свята, спортивні змагання, 

відпочинок у вихідні дні тощо) [1]. 
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Дослідник Т.І. Поніманська виділяє наступні форми роботи з батьками: 

колективними, індивідуальними, наочно-інформаційними. До колективних 

форм роботи належать батьківські збори (групові та загальні), на яких 

обговорюються проблеми життєдіяльності групи і дитячого садка; зустрічі з 

батьками; вечори запитань і відповідей; засідання “круглого столу” з 

дискусійних проблем; заняття-тренінги, покликані навчити батьків правильно 

організувати спілкування і спільну діяльність з дитиною; спільні з дітьми, 

батьками і вихователями свята і розваги; виставки спільних робіт батьків і 

дітей; дні відкритих дверей; школи для батьків; сімейні (домашні) педради, які 

проводять у батьків вдома; батьківські конференції [3, c. 224]. 

Індивідуальні форми роботи охоплюють індивідуальні бесіди і 

консультації (проводять, як правило, вранці і ввечері, коли батьки приводять 

дитину в дитячий садок або забирають додому), відвідування дітей вдома; 

залучення батьків до життя дитячого садка (організаційно – господарська 

допомога вихователю: виготовлення іграшок, посібників, допомога у 

проведенні екскурсій, культпоходів тощо). 

Очікувану ефективність забезпечує раціональне поєднання різних форм 

роботи. Як свідчить досвід, у роботі з батьками слід уникати готових оцінних 

суджень про виховання, допомагати їм у виробленні вміння особисто 

спостерігати за власною дитиною, відкривати в ній нові якості й риси [3, c. 

225]. 

Доцільно залучати до роботи не окремих, а всіх представників сім’ї, 

інших родичів, які мають стосунок до виховання дитини, а також налагодити 

дружні стосунки з іншими сім’ями, які небайдуже ставляться до розвитку і 

виховання своїх дітей [1]. 

У сучасній психології проблема комунікативно-мовленнєвого розвитку та 

родинного спілкування належить до найскладніших та найактуальніших. 

Особлива увага науковців зосереджена на міжособистісній комунікації в сім’ї, 

виконанні ролей у спільній діяльності, встановленні та розвитку 

міжособистісних стосунків, пізнанні навколишнього світу та самопізнанні. 
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Спілкування з дорослими є головним фактором психічного розвитку з 

народження дитини упродовж перших семи років її життя, тому порушення 

родинного спілкування є одним із найбільш значущих чинників виникнення 

негативних тенденцій у комунікативно-мовленнєвому розвитку дитини. Для 

забезпечення успішного розвитку комунікативних умінь та формування 

культури мовленнєвого спілкування дошкільника необхідно враховувати 

особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку, потреби, які його 

мотивують, специфіку родинного спілкування. Залучення дитини до 

мовленнєвого спілкування з дорослими та однолітками позитивно впливає на 

розвиток її комунікативних потреб і мовлення. 

Міжособистісна комунікація в сім’ї сприяє обміну інформацією, 

виконанню ролей у спільній діяльності, встановленню та розвитку 

міжособистісних взаємин, пізнанню партнера та самопізнанню. 

Виділені умови ефективного родинного спілкування, що включають як 

загальні принципи організації успішного спілкування, так і специфічні норми 

та правила, що застосовуються у сім’ї:  

– відкритість спілкування, висока активність спілкування;  

– необхідна міра саморозкриття в процесі спілкування, погодження 

уявлень про родинний устрій, точність невербальної комунікації, сензитивність 

до висловлювань партнера; 

–  безоцінне та емпатійне прийняття партнера як умова позитивного 

розвитку емоційних взаємин у сім’ї; 

–  вияв любові, взаємної емпатії та підтримки, поваги,  

– формування сімейної мови – певних погоджених сімейних 

символів, традицій, норм. 

У сучасній сім’ї особлива роль належить функціям духовного 

спілкування, емоційної підтримки, виховній функції, оскільки суспільство, 

навчально-виховні заклади не можуть забезпечити таких унікальних умов для 

емоційно-духовного життя особистості, якими володіє сім’я. Саме завдяки 

проживанню в сім’ї, цілеспрямованим її зусиллям людина пізнає, осягає свою 
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людську сутність, обов’язки перед іншими людьми, передусім перед батьками і 

дітьми, утверджує в собі все людське. Для цього вона повинна виростати в 

сім’ї, в якій витає дух любові, всі чуйно, турботливо ставляться одне до одного. 

Адже уроки доброти, любові, здатність до співпереживання неможливо 

почерпнути з книжок. Ці якості виробляються в дитині передусім під час її 

взаємодії з найближчими їй людьми. Відчуваючи любов до себе, 

спостерігаючи, у чому це виявляється, дитина вчиться любити інших людей. А 

любов до дитини виростає із взаємної любові батьків, від уроків любові, 

отриманих ними у своєму дитинстві, від щирості їхніх стосунків зі своїми 

батьками [3, c. 409]. 

Особливості виховної функції сім’ї полягають у тому, що вона одночасно 

виховує дорослих і дітей та реалізується у таких трьох головних аспектах:  

1.  Становлення, розвиток, виховання дитини як особистості, сприяння 

розвитку її здібностей. Сім’я репрезентує дитині суспільство, забезпечує 

передавання їй соціального досвіду, охороняє її права. 

2.  Здійснення виховного впливу сім’ї на кожного індивіда впродовж 

усього його життя. Кожна сім’я має свою систему виховання, засновану на 

певних ціннісних орієнтаціях. Спочатку несвідомо, орієнтуючись на почуття 

близьких людей, дитина починає розуміти, що в її поведінці їх радує, а що 

засмучує. Пізніше у неї формуються уявлення про те, що є прийнятним у сім’ї, 

а дорослішаючи, вона починає усвідомлювати принципи, на яких 

вибудовуються стосунки в її сім’ї, порівнювати їх з ідеальною, на її погляд, 

системою [3, c. 410]. 

3.  Спонукання дітьми саморозвитку, самовдосконалення своїх батьків та 

інших родичів. Дитина є невичерпним джерелом життєвих успіхів, емоційних 

стимуляторів для дорослих. Ледь з’явившись на світ, вона значно розширює 

його горизонти для своїх батьків, вносить у їхнє життя багато нового. 

Підростання, дорослішання дитини потребує нових знань, виховних умінь і 

навичок дорослих, реалізації своєї соціальної ролі на більш високому рівні. 

Виховуючи дитину, батьки самі повинні поводитися на рівні вимог, які їй 
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пред’являють. Очевидно, на цьому ґрунтуються твердження, що не сім’я 

соціалізує дитину, а дитина соціалізує дорослих [3, c. 409]. 

У дошкільні роки дитина повністю ототожнює себе зі своєю сім’єю, 

передусім із батьками; її емоційний світ майже цілком залежить від атмосфери 

в сім’ї. Саме тут вона пізнає й опановує моделі спілкування, поведінки, 

взаємодії з іншими людьми, природою тощо [3, c. 410]. 

Дорослі для дітей – взірець для наслідування, приклад того, що і як 

потрібно виконувати. Маючи потребу в спілкуванні з дорослим як 

авторитетним носієм суспільного і морального досвіду, маля шанує оцінку 

дорослого щодо своїх думок, учинків особистісних якостей, прагне досягати 

взаєморозуміння і співпереживання, навчитись діяти, як він. 

З часом дитина розширює сферу своєї взаємодії зі світом, на неї 

спрямовують свої впливи різноманітні соціальні інститути, які доповнюють, 

урізноманітнюють виховні зусилля сім’ї. На етапі дошкільного дитинства 

провідним соціальним інститутом, покликаним забезпечити різнобічний 

розвиток дитини, є система закладів дошкільної освіти. Гармонійна взаємодія їх 

із сім’єю є запорукою повноцінності буття дитини, розкриття і реалізації її 

потенціалу, виходу на нові орбіти соціальної реальності. І все-таки найвища 

відповідальність за розвиток сфери спілкування дітей у цій взаємодії належить 

сім’ї. 

Розуміння того, що саме в сім’ї закладаються підвалини повноцінного 

фізичного і психічного розвитку дитини спонукає дитячий заклад до 

пильнішого вивчення запитів, потреб і вимог сучасної сім’ї. 

Отже, у роботі закладу дошкільної освіти з батьками істотне значення має 

спрямування педагогічної та психологічної самоосвіти батьків, стимулювання 

прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні та психологічні знання і після 

вступу дитини до школи. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМ’Ї 

Формування соціально-громадянської компетентності дошкільника як 

складника процесу соціалізації починається в сім’ї. Виховний вплив родини на 

дитину є винятковим, неоціненним, незамінним, динамічним, довготривалим. 

Він одночасно охоплює всі сторони формування особистості, ґрунтується на 

стійкості сімейних зв’язків. Сімейне виховання  в усі часи було й залишається 

тією частиною загальної системи формування всебічно розвиненої, 

гармонійної, самодостатньої особистості, що спонукає науковців до постійних 

наукових розвідок. 

Різним аспектам проблеми соціалізації дітей дошкільного віку 

присвячено низку педагогічних досліджень українських науковців 

Л. Артемової, І. Беха, А. Богуш, М. Галагузової, Т. Жаровцевої [2], Л. Карнаух 

[3], О. Кононко, В. Кузя, М. Лукашевича, С. Савченко, С. Литвиненко, 

А. Мудрика та інших.  

Соціально-громадянську компетентність як результат соціалізації дитини 

дошкільного віку в оновленій редакції Базового компонента дошкільної освіти 

задекларовано в освітньому напрямі «Дитина в соціумі» й потрактовано як: 

«здатність до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до 

Батьківщини; готовність до посильної участі в соціальних подіях, що 

відбуваються в дитячих осередках, громаді, суспільстві та спрямовані на 

покращення суспільного життя» [1, с. 16].  

У процесі формування соціально-громадянської компетентності дитині 

необхідно засвоїти уявлення про соціальне середовище, суспільство, в якому 

кожна людина має своє місце, роль, є важливою частиною єдиного цілого, а 
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водночас є неповторною індивідуальністю; про свою сім’ю, родину, рід, рідну 

домівку, заклад дошкільної освіти, Батьківщину, її державні та національні 

символи, звичаї, традиції сім’ї та українського народу; про необхідність 

дотримання соціальних норм моралі, поваги до прав і свобод людини, 

розв’язання конфліктів, суперечок мирним шляхом.  

З перших днів життя, оточуючі дитину рідні люди, залучають її до різних 

видів соціальної взаємодії. Дитина найпершими задовольняє потреби у 

психологічній захищеності та емоційному спілкуванні, отримує певні знання 

про правила поведінки серед людей, розуміє свої прагнення та бажання, 

наслідує поведінку дорослого. Саме під впливом батьків починають 

формуватися соціальні фільтри, які дозволяють розрізняти «добро» і «зло», 

«безпеку», «заборонене» та ін. Отже, важливе значення для розвитку соціально-

громадянської компетентності відіграють дитячі уявлення про позитивні зразки 

поведінки батьків, стиль відносин у сім’ї, психологічний клімат.  

Т. Жаровцева виділяє такі структурні компоненти уявлень дитини про 

родину: 1. Когнітивний компонент, тобто формування у членів родини набору 

когнітивних схем. 2. Емоційно-мотиваційний компонент, який включає в себе 

емоції, почуття, відносини, спонукання щодо членів своєї сім’ї. 

3. Поведінковий компонент – здатність дитини виконувати певні дії і вчинки 

стосовно членів сім’ї: підтримувати, співчувати, намагатися надати допомогу, 

брати участь у спільних сімейних справах тощо [2]. Усі компоненти 

формуються в комплексі. 

Вихователь як професіонал, помічник і відповідальна за якість виховання 

в сім’ї особа, покликаний допомогти батькам в організації успішної соціалізації 

дитини. Цю взаємодію доречно вибудувати в три етапи: 1-й – діагностика 

проблем, які є в родин стосовно соціалізації дітей різного дошкільного віку. 2-й 

– розроблення системи роботи з батьками щодо надання допомоги в процесі 

формування соціально-громадянської компетентності в умовах сім’ї; 3-й етап – 

оцінка зреалізованої системи взаємодії з родинами, її корегування і подальше 

проєктування.  
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На кожному етапі вихователь застосовує адекватні його меті методи і 

форми. Так, на першому, діагностичному етапі, доцільними будуть анкетування 

членів родини, бесіди з ними, аналіз проблем, які батьки окреслили в скриньці 

довіри. На другому етапі – розроблення низки форм онлайн взаємодії 

(спілкування в батьківській групі у Viber, проведення консультацій, тренінгів, 

круглих столів, ігор симуляцій на платформі Zoom, висвітлення інформації на 

офіційному сайті закладу дошкільної освіти) і офлайн взаємодії. На третьому 

етапі – самоаналіз і самооцінювання зреалізованої системи взаємодії та її аналіз 

і оцінка батьками. Важливим складником цього етапу є проєктування 

вихователем подальшої взаємодії з родинами з урахуванням нових проблем, з 

якими стикаються батьки дошкільнят, вимог до вихователя як професіонала і 

помічника та умов, в яких працює заклад дошкільної освіти.  

Основними умовами успішної взаємодії вихователя і родин вихованців 

визначаємо: 1. Наявність мотивації в дорослих, педагогів і членів родин, до 

систематичної взаємодії. 2. Врахування вихователем індивідуальних 

особливостей родин вихованців і специфіки проблем, з якими вони стикаються. 

3. Застосування прийнятних для батьків форм взаємодії (онлайн і офлайн). 

4. Систематичність і змістовність контактів. 5. Побудова взаємин на засадах 

довіри і взаємоповаги. 6. Компетентність вихователя і швидкість реагування на 

проблему, його небайдужість. 7. Відсутність конфліктів.  

Отже, в умовах, коли сім’я має вирішальний вплив на соціалізацію 

дитини, вихователь має стати відповідальною особою в процесі виховання та 

освіти, виконувати комунікаційну і просвітницьку функції стосовно членів 

родини.  
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МЕТОДИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ 

Корекція розглядається як педагогічна дія, що сприяє виправленню 

окремих порушень та впливає на розвиток особистості дітей з комбінованими 

порушеннями.  

В основі корекції лежить здобуття позитивного результату у процесі 

навчання та виховання дитини. 

Зазначимо, що під час логопедичної корекції з дітьми використовують 

різні методи навчання.  

У педагогічному словнику за редакцією М. Ярмаченка зазначено, що 

«метод навчання – спосіб  досягнення навчальної мети, система послідовних, 

взаємозв’язаних дій учителя й учнів, які забезпечують засвоєння змісту освіти; 

існують різні класифікації (за джерелами здобуття знань: словесні, наочні, 

практичні; за характером пізнавальної діяльності: репродуктивні, частково–

пошукові, дослідницькі, проблемного викладу тощо) [1, c. 313]. 

У педагогіці метод навчання розглядають як «спосіб впорядкованої 

взаємозв’язаної діяльності викладачів і учнів, спрямованої на вирішення 

завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання» [2, c. 132]. 

Зазначимо, що логопедична корекція  проводиться за допомогою таких 

методів: наочних, словесних, практичних. 

Підкреслимо, що вибір методу залежить від характеру мовного 

порушення, віку та індивідуально-психологічних особливостей дитини. 

Розглянувши сутність поняття «методи навчання», перейдемо до 

з’ясування сутності наочних, словесних та практичних методів навчання. 

До наочних методів відносяться спостереження, розглядання малюнків, 

картин, макетів, перегляд діафільмів, кінофільмів, прослуховування платівок, 

магнітофонних записів, а також показ зразка завдання, способу дії. 
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Вищеназвані методи сприяють уточненню та розширенню уявлень дітей, 

розвитку пізнавальної діяльності, створюють сприятливий емоційний фон для 

проведення логопедичної роботи. 

Використання наочних методів може переслідувати різні цілі: корекцію 

порушень сенсорної сфери (уявлень про колір, форму, величину тощо); 

розвиток фонематичного сприйняття (на картині знайти предмети, в назвах 

яких є названий звук); розвиток звукового аналізу і синтезу (знайти предмети 

на сюжетної картині, в назві яких 5 звуків); закріплення правильної вимови 

звуку; розвиток лексичного запасу слів; граматичної будови; зв’язного 

мовлення (складання розповіді за сюжетною картині, за серією сюжетних 

картин). Відтворення магнітофонних записів, записів на платівках 

супроводжуються бесідою логопеда, переказом. Магнітофонні записи мовлення 

самих дітей використовуються для аналізу, виявлення характеру порушення, 

порівняння мови на різних етапах корекції, виховання впевненості в успіху 

роботи. 

До словесних методів  належать бесіда, розповідь, читання, переказ казок, 

літературних творів. Означені методи тісно пов’язані з наочними та 

практичними.  

Практичні методи використовують для формування мовленнєвих навичок 

за допомогою спеціальних вправ, ігор, інсценізацій та моделювання. 

За характером спрямованості методи логопедичної роботи 

виокремлюють:  

–  методи «прямого впливу» (наприклад, вплив на артикулярну 

моторику при усуненні дислалії)  

–  методи «обхідних шляхів» (наприклад, створення нових 

функціональних зв’язків в обхід порушених ланок мовної функціональної 

системи при афазії). 

Особливості застосування означених методів зумовлені специфікою 

мовленнєвого розладу, структурою співвідношення первинних і продуктивних 

порушень мовлення дитини, її віковими ознаками. 
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Таким чином, саме від правильного добору співвідношення використання 

методів в більшій мірі залежить ефективність логопедичної дії, якість  та 

міцність сформованих мовленнєвих умінь та навичок у вільному спілкуванні. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Засадничими принципами державної політики в сфері освіти дітей 

раннього та дошкільного віку є: її доступність для кожної дитини; забезпечення 

умов для реалізації здібностей, інтересів, потреб і всебічного розвитку дитини; 

єдність навчання, виховання, поєднання сімейного і суспільного виховання; 

єдність виховного впливу сім’ї та інших суб’єктів освітньої діяльності; 

наступність дошкільної та початкової освіти; світський характер освіти в 

державних і комунальних закладах освіти; дитиноцентризм та особистісно 

орієнтований підхід до розвитку дитини; відповідність змісту, рівня й обсягу 

освіти дітей раннього та дошкільного віку особливостям вікового розвитку та 

стану здоров’я дитини [2, с. 7]. 

У Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку основна увага 

акцентується на визначенні провідних ідей і принципів на засадах 

дитиноцентризму, системних змін в освіті дітей раннього та дошкільного віку, 

управлінні системою дошкільної освіти на різних її рівнях. Соціальна 

значущість Концепції полягає в її спрямованості на створенні загального 

соціопростору солідарної відповідальності батьків, педагогів і державних 

працівників за якість освіти дітей раннього та дошкільного віку як 

стратегічного ресурсу реалізації цілей сталого розвитку суспільства.  

Концепція ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції 

ООН про права дитини, Конституції України, Законах України «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах 

стосовно дитинства та узгоджена із завданнями Концепції нової української 

школи.  

Метою якісної освіти дітей раннього та дошкільного віку є забезпечення 

гармонійного фізичного, психічного, розумового, духовно-морального розвитку 
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особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного 

ставлення до себе й світу, формування механізмів її соціалізації, творчого 

самовизначення та саморозвитку в різних умовах життєдіяльності [2, с. 8–9]. 

Сучасні уявлення про унікальність раннього розвитку дитини 

зумовлюють необхідність уважного розв’язання проблем раннього дитинства, 

які б відповідали сучасним вимогам. Ранній вік посідає особливе місце в 

загальному перебігу психофізичного й особистісного розвитку дитини та є 

найбільш сприятливим до педагогічних впливів. 

Сьогодні парадигма виховання носить гуманістичний характер, який 

передбачає побудову його змісту  і форм на основі глибокого розуміння 

вихователем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги 

до особистості дитини, турботи про її гармонійний розвиток, ставлення взаємин 

співробітництва у навчально-виховному процесі. Гуманістичний підхід у 

вихованні відрізняється принципово іншим розумінням ролі молодої людини: 

вона дійсно стає суб’єктом свого розвитку. А це означає, що інтересам, 

потребам, запитам виховання надається першочергове значення у діяльності 

педагога. Тому до кожного вихованця необхідно ставитись як до неповторної 

особистості, суб’єкта вільного розвитку, визнавати його права, виходячи із 

сукупності знань про людину, на що і спрямовані сьогодні мета особистісно 

орієнтованої освіти [1]. 

Введення нового стандарту дошкільної освіти істотно змінює всю 

освітню ситуацію в дошкільному навчальному закладі, визначаючи важливе 

місце психолого-педагогічного супроводу в організації освітнього середовища 

дитячого закладу. Сучасне суспільство характеризується високою мобільністю і 

динамічністю, у якому одним із критеріїв успішної освітньої діяльності 

дошкільного закладу є активна взаємодія з усіма суб’єктами освітнього 

процесу [1]. 

Супровід як система професійної діяльності, спрямований на створення 

соціально-психологічних умов для успішного виховання, навчання і розвитку 

дитини на кожному віковому етапі. Тому турбота про реалізацію права дитини 
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на повноцінний і вільний розвиток є сьогодні невід’ємною метою діяльності 

будь-якого закладу дошкільної освіти і школи. Забезпечення якісного 

психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу дітей дошкільного віку 

в ЗДО сприятиме вирішенню цих проблем. При цьому дитина має виступати 

суб’єктом власної діяльності, а її активність і свобода повинні зустрічатися і 

взаємодіяти з суб’єктивністю і активністю дорослих. 

Період від народження до вступу в школу є, за визнанням фахівців всього 

світу, віком найбільш стрімкого фізичного і психічного розвитку дитини, 

формування початкових фізичних і психічних якостей, необхідних людині 

протягом усього подальшого життя, якостей і властивостей, які роблять її 

людиною. Особливістю цього періоду, що відрізняє його від інших, наступних 

етапів розвитку, є те, що він забезпечує саме загальний розвиток, що служить 

фундаментом для набуття надалі певних спеціальних знань і навичок засвоєння 

різних видів діяльності. Формуються не тільки якості і властивості психіки 

дітей, які визначають собою загальний характер їхньої поведінки, її ставлення 

до всього навколишнього, але і ті, які є перспективними на майбутнє і 

виражаються в психологічних новоутвореннях, що досягаються до кінця цього 

вікового періоду.  

Важливе місце займає психічне здоров’я дітей, створення психологічно 

безпечного і комфортного освітнього середовища. Турбота про психічне 

здоров’я дітей в освітньому просторі – це турбота про безпеку підростаючого 

покоління і безпеки нації завтра. Саме тому на сучасному етапі розвитку 

системи дошкільної освіти виникає потреба організації психолого-

педагогічного супроводу в закладах дошкільної освіти. На рівні кожного 

дошкільного закладу завданням психолого-педагогічного супроводу освітнього 

процесу є спільна діяльність усіх фахівців і виявлення проблем у розвитку дітей 

та надання первинної допомоги в подоланні труднощів у засвоєнні знань, 

взаємодії з педагогами, батьками, однолітками [1].  

Проблема психологічного супроводу розвитку дітей дошкільного віку 

знаходиться в стадії інтенсивної розробки і її вивчення вкрай актуально на 
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сучасному етапі освіти, оскільки дошкільний вік має особливу цінність для 

подальшого розвитку людини. В основі організації системи психолого-

педагогічного супроводу лежать вікові особливості дітей на різних періодах 

розвитку і психолого-педагогічні напрямки діяльності. Психолого-педагогічний 

супровід сьогодні є не просто сумою різноманітних методів корекційно-

розвивальної роботи з дітьми, але виступає як комплексна технологія 

підтримки і допомоги дитині у вирішенні завдань розвитку, навчання, 

виховання та соціалізації [3, с. 7]. 

Об’єктом психолого-педагогічного супроводу є освітній процес у 

дошкільному закладі. Метою психолого-педагогічного супроводу розвитку 

дитини в навчально-виховному процесі є забезпечення гармонійного розвитку 

дитини.  

Для реалізації мети психолого-педагогічного супроводу вирішуються 

наступні завдання: 

– задоволення базових потреб (тепло, харчування, інші фактори, що 

забезпечують здоров’я); 

– забезпечення в дошкільному навчальному закладі психологічної та 

соціальної безпеки; 

– задоволення інтересів дошкільника (предметно-розвивальне 

середовище і соціальна ситуація, що сприяють становленню продуктивних 

видів діяльності і взаємин із оточуючими);  

– превентивну і оперативну допомогу в розв’язанні індивідуальних 

проблем, пов’язаних із прийняттям поведінки в дошкільному навчальному 

закладі, міжособистісної комунікації з дорослими і однолітками; 

– розвиток психолого-педагогічної компетентності (психологічної 

культури) дітей, батьків і педагогів; 

– організація психолого-педагогічного супроводу педагогів, 

вихованців та батьків в ході реалізації державних освітніх стандартів [3].  

Важливими напрямками психолого-педагогічного супроводу дітей 

дошкільного віку є:  
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– збагачення емоційної сфери дитини позитивними емоціями; 

– розвиток дружніх взаємин через гру, спілкування дітей у 

повсякденному житті;  

– корекція емоційних труднощів дітей (тривожність, страхи, 

агресивність, низька самооцінка); 

– підвищення психолого-педагогічної компетентності всіх учасників 

освітнього процесу; 

– надання психолого-педагогічної допомоги учасникам освітнього 

процесу [3].  

Психолого-педагогічний супровід дітей у закладі дошкільної освіти 

передбачає таку діяльність як:  

– виявлення психолого-педагогічних особливостей розвитку 

дошкільників, що дозволяє отримати повну картину щодо розвитку особистості 

дитини і планувати корекційні заходи; 

– систематичне спостереження за дітьми в різних видах діяльності і 

постійна фіксація результатів спостережень;  

– здійснення моніторингу результативності психолого-педагогічної 

діяльності та планування індивідуальної роботи з дітьми через вибудовування 

індивідуальних освітніх програм [3]. 

З огляду на вище викладене, очікуваним результатом психолого-

педагогічного супроводу дітей дошкільного віку є наступні аспекти: 

– використання оптимальних рухових режимів для дітей із 

урахуванням їх вікових, психологічних та інших особливостей; 

– раннє виявлення недоліків у розвитку і особливих освітніх потреб 

дітей;  

– своєчасне отримання психологічної корекційної допомоги; 

– зменшення ступеня прояву патології, її поведінкових наслідків, 

попередження появи вторинних відхилень у розвитку дитини; 

– збереження і збагачення інтелектуального і творчого потенціалу 

дітей;  
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– постійна співпраця між педагогами дошкільного навчального 

закладу і батьками для ефективної роботи з дітьми;  

– надання допомоги педагогам у підвищенні кваліфікації, здійсненні 

інноваційної діяльності;  

– впровадження інновацій - обов’язкова умова розвитку дошкільного 

навчального закладу; 

– зниження психоемоційних напружень педагогів через зниження 

негативних переживань;  

– збереження високого рівня діяльності дошкільного навчального 

закладу, набуття високого рейтингу і довіри у батьків у сьогоднішніх 

фінансово-економічних умовах [3]. 

Психолого-педагогічний супровід включає зміни не тільки в змісті освіти, 

а й охоплює організацію всього процесу життєдіяльності дітей і питання 

управління дошкільною освітньою установою. Для комплексної роботи і 

організації єдиного простору розвитку і виховання дітей важлива спільна 

робота фахівців дошкільного навчального закладу. Це забезпечує якісний 

психолого-педагогічний супровід і в сім’ї на всіх етапах дитинства, де батьки 

стають дійсно рівноправними учасниками освітнього процесу. 

Таким чином, психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в 

дошкільному навчальному закладі гарантує формування професійної 

майстерності педагогів, психологічної культури батьків, а це насамперед 

гармонійний, повноцінний розвиток дитини, формування у неї здатності до 

рівня, відповідного віковим особливостям і вимогам сучасного світу. 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  

Філософські аспекти проблеми   їі  гендеру є вельми популярними серед 

сучасних дослідників, серед яких слід виділити   їі  роботи Т. Говорун, Т. Демків, 

 С. Діденко, О. Козлова, Н. Чухим. Загалом, вони   їі  сходяться на думці, що 

ґендерна парадигма відображає систему уявлень   їі  та цінностей щодо розуміння 

відносин чоловіка та жінки, а також її видозміну   їі  та  історичний шлях 

становлення.  

Для глибшого  їі поняття «гендерна соціалізація» слід звернутися до 

історичних витоків філософських джерел, які неоднаково трактують поняття 

«гендер». Гендер   їі є характеристикою соціальної, а не біологічної приналежності   їі  

до певного виду людей, що характеризуються певними рольовими   їі  

характеристиками та особливостями поведінки певної групи [3]. 

Якщо звернутися   їі  до витоків філософської думки в означеному річищі, то 

ця проблематика   їі  цікавили мислителів ще на ранніх стадіях розвитку 

суспільства.  

Саме Платона вважають  їі  автором поширеного нині поняття «андрогін», 

який поєднує в своєму  їі  змісті виражені фемінні (жіночі) та маскулінні (чоловічі) 

риси в одній   їі  особистості. Згідно його поглядів, стать виникла в результаті 

розриву андрогіна, що є цілісною   їі  істотою та складалися з чоловічої та жіночої 

половин. Платон декларував ідею рівності статей   їі  та відмови від гендерних 

стереотипів. [2].  

У філософії   їі  Аристотеля, порівняно з позицією Платона, залежність 

жіночого начала  їі  від чоловічого ще більше зростає. Головною рисою, що 

властива жінкам   їі  «від природи», мислитель визначає нездатність домінувати, а, 

отже, природну  їі  супідрядність». Так Аристотель порівнював стосунки чоловіка 

з жінкою як стосунки між господарем і рабом [4, с. 53].  
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У період середньовіччя   їі  диференціація чоловіків і жінок здійснювався на 

основі врахування соціального статусу, соціокультурних ролей, а не 

біологічних особливостей. Відтак проблема гендеру розглядається як система 

взаємин між чоловіками і жінками, що відтворена   їі  в соціальних взаєминах . В 

основі цієї системи уявлень   їі  на відмінності статей стали релігійні уявлення про 

плинність всього тілесного   їі  та вічність духовного.  

Концепція   їі  Августина була в період середньовіччя найпоширенішою. Він 

виступає проти підпорядкування   їі  жінок на основі дихотомії душі і тіла. Отже, 

що   їі  у середньовічній філософії продовжується утверджуватися абсолютний і 

необмежений характер патріархальної влади та робляться деякі поступки   їі  

стосовно перших зачатків думки про можливу рівність чоловіків і жінок. 

І тільки в філософії епохи   їі  Відродження, а пізніше – Просвітництва 

принципи інтелектуальної і суспільної нерівноправності   їі  вперше були 

поставлені під сумнів. Зокрема, найяскравішим   їі  втілювачем  нової парадигми  

рівності статей був мислитель Ж.-Ж. Руссо. На його думку, чоловік повинен 

бути сильним та активним; жінка повинна  їі  бути слабкою та пасивною» [5].  

Певний відгомін   їі  мислительної установки Ж.-Ж. Руссо проглядає і у 

І. Канта. Новим положенням І. Канта є те, що статеві відмінності наявні не 

лише  їі  на анатомо-фізіологічному рівні, але й на рівні психологічної емоційно-

чуттєвої та естетично-почуттєвої структури особистості [2].  

Фактично питання   їі  зміни позиції до непорушності патріархальних засад 

порушує Ф.  Ніцше. Зокрема   їі  він вперше у філософському дискурсі піднімає 

питання феномена жіночого   їі та піддає сумніву усталеність і доцільність 

класичної традиції у філософії [1].  

Біологічну зумовленість   їі  відмінностей між чоловіками і жінками вважали 

незаперечною  їі  до кінця ХІХ століття.  Розуміння специфіки стосунків чоловіків 

і жінок було   їі   фундаментально переосмислено під впливом феміністичних ідей 

XVIII – XIX ст., які в значній мірі вплинули на виокремлення гендерних 

досліджень як самостійного напряму в гуманітарних науках. Феміністична 

теорія, яка сформувалася у ХІХ столітті, дала поштовх   їі  до розвитку гендерних 
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досліджень у гуманітарних науках, зокрема у   їі  психолого-педагогічних 

дослідженнях. Ця філософська концепція, яка становить  їі  основу соціально-

політичного, культурного, руху, спрямованого на забезпечення   їі  повноти прав 

жінок, їх рівноправності з чоловіками   їі  в усіх сферах життя.  

Таким чином, якщо  їі  узагальнити наявні в історії філософії ідеї осмислення 

статі, то можна   їі  сказати, що сучасні уявлення про гендер є наслідком складного 

і неоднозначного   їі  процесу. Біологічний детермінізм, який в історичному 

контексті розвитку суспільства був домінантним для пояснення   їі  місця жінки і 

чоловіка у суспільстві, змінився на пріоритет соціокультурних   їі  чинників, які 

спричинили подолання статевої нерівності у всіх сферах   їі  суспільного життя [1, 

с. 31]. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ 

У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗДО 

Дошкільне дитинство є періодом первісного становлення особистості, 

періодом розвитку особистісних механізмів і утворень. Особистість дитини 

починає формуватися саме в цей цікавий і складний період. Основну роль в 

психічному розвитку, становленні особистості відіграє взаємодія дитини з 

середовищем і, в першу чергу, з соціальним оточенням, засвоєння нею досвіду 

дорослих в ігровій та навчальній діяльності. Процес навчання і виховання, як і 

будь-який процес, зумовлений розвитком особистості і міжособистісних 

взаємин, неможливий без суперечностей і конфліктів. Природно, що в процесі 

цієї взаємодії постійно виникають труднощі, проблеми і суперечності. 

Досліджуючи психологію вирішення конфліктів вчений В. Джелалі 

вказував на те, що «Природа міжособистісних відносин істотно відрізняється 

від природи суспільних відносин: їх найважливіша специфічна риса – емоційна 

основа, яка означає, що вони виникають і складаються в людей на основі 

почуттів, які виникають в процесі спілкування. «Набір» цих почуттів 

безмежний, однак дослідники зводять їх у дві великі групи: 1) кон’юктивні – що 

зближують людей, поєднують їх, коли інша сторона виступає як бажаний 

об’єкт, стосовно якого демонструють готовність до співробітництва; 2) 

диз’юктивні – почуття, що роз’єднують людей, коли інша сторона виступає як 

неприйнятна, стосовно якої не виникає бажання до співробітництва. Таким 

чином, міжособистісні відносини – це суб’єктивно пережиті взаємозв’язки між 

людьми, зв’язки, які об’єктивно виявляються у характері і способах взаємних 

впливів, які створюються людьми в процесі спільної життєдіяльності і 

спілкування». Спілкування виступає способом об’єднання індивідів і разом з 

тим як спосіб розвитку індивідів [5, с. 170].  
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«Основними видами спілкування є співробітництво, суперництво і 

конфлікт. Якщо перші два являють собою «здорове» спілкування, то конфлікт – 

«нездорове», – зазначає А. Ішмуратов. На думку автора, – конфлікт виникає 

через такі порушення: обмеження особистої свободи (суб’єктивність); 

нерозуміння, дисонанси консенсусу (реальність); порушення рівності, 

несправедливість (нормативність). Порушення пов’язані із викривленнями: Я-

концепції; Я-образу; Я-статусу [1, с. 72]. 

У міжособистісному спілкуванні, на думку Н. Пов’якель, – є «наявність – 

відсутність» предмета розбіжностей, які призводять до міжособистісних 

конфліктів: конфлікт думок; конфлікт інтересів; конфлікт цінностей тощо»  

[4, с. 21]. Автор дає визначення поняття «конфлікти дітей», які вважає «не 

просто негативними явищами в дитячому житті, а особливими, значущими 

ситуаціями спілкування, які виконують соціалізуючу функцію на відповідному 

етапі формування особистості» [4, с. 20]. 

Для розкриття змісту міжособистісних конфліктів, уважаємо за потрібне 

провести аналіз поняття «конфлікт» – це: «таке спілкування, у якому 

виявляється неузгодженість дій людей, що дбають про свої інтереси» [2, с. 18]; 

«боротьба двох чи більшої кількості людей за володіння якими-небудь 

цінностями або перевагами» [5, с. 20]; «надзвичайно різнобічне явище, 

водночас позитивне й негативне, розвивальне й руйнівне, що відображає у 

своєму різноманітті діалектику життя» [4, с. 9]. На думку А. Ішмуратова, − із 

визначення поняття «конфлікт» виходить, що «інтереси можуть бути узгоджені, 

яким би чином вони не співвідносились і ця можливість вказує загальний 

напрям – як уникнути конфлікту і як із нього вийти, тобто узгодити інтереси. 

Отже, інтерес посідає центральне місце в аналізі конфлікту, його розв’язанні, а 

також у його попередженні» [2, с. 22]. 

Зауважимо, що у вітчизняній психології не було сформульовано єдиного 

розуміння міжособистісного конфлікту та чіткого підходу до вивчення даного 

феномену. Вчені по-різному як розглядають, так і визначають міжособистісні 

конфлікти. Але зазвичай, під ними розуміють зіткнення протилежних поглядів, 
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інтересів і дій окремих людей та їх груп. Отож, конфлікт є зіткненням 

протилежно спрямованих, не сумісних одна з одною тенденцій, протиріч, плід 

непорозумінь, помилок, особистісних індивідуальних якостей, розбіжностей у 

бажаннях та інтересах окремих людей або однієї особистості, а також 

протиріччя між потребами і можливостями індивіда. 

З’ясовано, що міжособистісні конфлікти є найпоширенішим типом 

конфліктів. Вони охоплюють практично всі сфери людських відносин. 

Міжособистісні конфлікти виникають на різних етапах онтогенезу, і, 

зумовлюються різними індивідуальними, психологічними та соціальними 

чинниками. Наприклад, у дітей дошкільного віку серед чинників виникнення 

міжособистісних конфліктів у ігровій діяльності провідними є дотримання 

правил гри та формування складу її учасників, а конфлікти з дорослими часто є 

наслідком недостатності уваги з боку дорослих, дефіциту доброго ставлення, 

байдужості. 

Міжособистісні конфлікти дошкільників – це не просто негативні явища у 

дитячому житті, це особливі, значущі ситуації спілкування, які виконують 

соціалізуючу функцію на відповідному етапі формування особистості. Підхід 

до конфлікту як до чинника, що детермінує процес особистісного зростання, 

заснований на теоретичному положенні про інтеріоризацію як основний 

механізм набуття суб’єктивного внутрішнього світу. Виступаючи формою 

зовнішньої протидії, зіткнення думок, оцінок і способів поведінки, завдяки 

рефлексії, конфлікт може породжувати внутрішні суперечності, сумніви, 

боротьбу мотивів як атрибуту «складного» внутрішнього світу особистості. 

У дітей дошкільного віку міжособистісні конфлікти найчастіше 

виникають під час ігрової діяльності, оскільки вона є провідною. 

Міжособистісні конфлікти виникають за наявності проблемної ситуації, в якій 

учасники переслідують несумісні цілі; дотримуються несумісних цінностей і 

норм, намагаючись реалізувати їх у взаємостосунках один з одним; одночасно в 

гострій конкурентній боротьбі прагнуть до досягнення однієї й тієї ж мети. 
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Конфлікт у системі «батьки-дошкільник» може мати різне підгрунтя. 

Дуже частою причиною виникнення конфліктів є неправильне виховання. 

Інколи батьки не розуміють різниці між навчанням і вихованням. Гармонійні 

взаємини батьків і дітей формуються в процесі міжособистісних взаємин, які ми 

розглядаємо як активну взаємодію суб’єкта і соціального довкілля [2]. 

Наголошено, що вирішуючи міжособистісні конфлікти серед 

дошкільників, важливо навчити дитину адекватним формам реагування на ті чи 

інші ситуації і явища зовнішнього середовища.  Не варто намагатися у процесі 

занять з «важкими» дітьми повністю відгороджувати дитину від негативних 

переживань, оскільки дитині потрібні різноманітні емоції. Почуття дитини не 

можна оцінювати чи вимагати, щоб дитина не показувала справжніх 

переживань; бурхливі афективні реакції дитини – це, здебільшого, результат 

тривалого стримування емоцій. Поведінку в конфлікті дошкільника можна 

розглядати як результат навчання. Дитина наслідує взірці взаємодії в конфлікті, 

які їй пропонують дорослі. 

Вирішити конфлікт – це його локалізувати або усунути. Критеріями 

конструктивного вирішення конфлікту є міра вирішення протиріччя, що лежить 

в основі конфлікту. У психолого-педагогічній практиці виділяють три основні 

стратегії вирішення міжособистісних конфліктів: стратегія ігнорування, 

стратегія придушення і покарання, стратегія співробітництва. Для того, щоб 

вихователь зміг навчати вихованців конструктивним формам вирішення 

конфлікту, він сам має володіти прийомами і навичками конструктивного 

виходу з міжособистісного конфлікту. Тому майбутньому вихователю потрібно 

опанувати системою технологій оцінки, вимог, підтримки, успіху, захисту, 

тобто технікою педагогічного спілкування. Важливим є вміння пояснення, 

обговорення конфліктних ситуацій. Таке обговорення вчить аналізувати 

конфлікти, знаходити причини їх виникнення й шукати конструктивні способи 

виходу зі складних ситуацій взаємодії [2]. 

Таким чином, узагальнення теоретичних положень, дозволило 

припустити, що міжособистісні конфлікти є досить поширеним явищем в 
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дошкільному віці. Міжособистісний конфлікт – це зіткнення протилежно 

спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій в свідомості окремої 

особистості, в міжособистісних стосунках групи людей, що пов’язано з 

гострими негативними емоційними переживаннями. Для попередження і 

вирішення конфліктів доцільно дотримуватись певної послідовності 

психологічно оптимальних дій з урахуванням конкретної ситуації. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ В КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У сучасних умовах розвитку державної освітньої політики України 

відбуваються значні зміни пріоритетів у сфері розуміння особливої значущості 

періоду дошкільного дитинства. Проблема особистісного розвитку являє собою 

одну з важливих загальнотеоретичних проблем, що вивчаються в сучасних 

дослідженнях.  

За переконаннями дослідників  саме дошкільний вік є сензитивним для 

становлення особистості (І. Бех, Д. Ельконін, В. Давидов, Л. Обухова, 

Р. Павелків). 

Особливої актуальності означена проблема набуває в період дошкільного 

етапу становлення особистості, так як дошкільник вирізняється особливою 

чутливістю, вразливістю до середовища. Процес розвитку особистості 

відбувається в системі її соціальних стосунків, які опосередковуються 

діяльністю та спілкуванням дитини. Провідну роль в особистісному розвитку 

дитини відіграють взаємини в системах: «дитина-дорослий», «дитина-

педагог»,« дитина-дитина». Тобто в системі стосунків із іншими людьми, 

внаслідок міжособистісної взаємодії «Я» індивіда з іншими відбувається 

становлення особистості [1].  

В межах нашого дослідження лежить ідея про необхідність формувати 

особистість, яка поряд із розвиненими інтелектуальними здібностями має 

володіти значним духовним потенціалом, ціннісним самоставленням та 

моральними ідеалами та цінностями. Ті норми поведінки, які формуються 

найближчим середовищем дитини дошкільного віку, стають реально діючими, 
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якщо вони присвоюються, включаються у самосвідомість особистості, стають 

Я-цінностями [2].  

Процес усвідомлення дитиною себе як особистості вимагає особистісно 

зорієнтованих підходів, де важливу роль відіграє формування і розвиток 

самооцінки, що виконує регулятивну функцію в життєдіяльності особистості, 

зокрема, впливає на характер стосунків дитини з оточуючими людьми, сферу її 

життєдіяльності.  

Проблема вивчення закономірностей особистісного розвитку 

дошкільників набула для нас важливого значення й окремого наукового 

статусу. Здійснений нами науковий аналіз теоретичних джерел дозволив 

виявити ще не з’ясовані дослідниками питання, що стосуються ефективних 

змісту, форм і методів становлення особистості дошкільника.  

Аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури, 

вивчення досвіду роботи педагогів-практиків дозволили виявити суперечності 

між необхідністю розробки методики особистісного розвитку дитини в період 

дошкільного дитинства і недостатньою підготовленістю педагогів і батьків до 

його забезпечення.  

Саме тому проблема вивчення закономірностей особистісного розвитку 

дитини, пошук ефективних методів і форм педагогічної роботи в закладі 

дошкільної освіти та родині є актуальною проблемою, що вивчалась в межах 

нашого дослідження.  
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Кривда В. С. 

викладач кафедри дошкільної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Закономірність удосконалення нової парадигми дошкільної освіти, 

активізація рівня її якості є провідним завданням, направленим на формування 

готовності здобувачів факультету дошкільної та спеціальної освіти як 

майбутніх фахівців до педагогічної діяльності. Реалізація цього завдання  

можливе при підготовці майбутнього фахівця закладу дошкільної освіти, який 

володіє знаннями сутності педагогічної діяльності, комплексом форм, засобів, 

прийомів, методики та вміння успішно вирішувати завдання всебічного 

розвитку, навчання дітей, який здатний використовувати професійні уміння, 

професійну самосвідомість, педагогічне мислення в роботі з дітьми 

дошкільного віку. Тому формування готовності майбутнього фахівця 

дошкільної освіти до педагогічної діяльності в сучасних умовах набуває 

особливої значущості. 

Теоретичні аспекти висвітлено у дослідженнях вітчизняних науковців: 

формування професійних умінь у навчальному процесі (Л. Артемова); 

теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти 

(Т. Поніманська); вироблення професійної компетентності вихователів 

дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки (Г. Бєлєнька); 

організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних 

закладів і вчителів початкових класів (О. Кучерявий); становлення еколого-

педагогічної культури вихователя дошкільного закладу в системі вищої 

педагогічної освіти України (Н. Лисенко); впровадження інноваційних 

педагогічних технологій у підготовку фахівців дошкільної освіти 

(І. Дичківська); підготовки студентів педагогічних коледжів до використання 

інноваційних технологій в закладах дошкільної освіти(Л. Машкіна); підготовки 

педагогів дошкільної освіти за кордоном (Н. Карпенко, Н. Мельник).  
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Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної освіти 

визначають, що сутністю педагогічної, фахової підготовки є система 

педагогічних та організаційно-методичних заходів, спрямованих на 

забезпечення готовності майбутнього фахівця до педагогічної діяльності в 

закладі дошкільної освіти, що є закономірністю, метою, результатом фахової 

підготовки майбутніх фахівців у закладі вищої освіти.  

Готовність до фахової педагогічної діяльності розглядається науковцями 

(І. Зязюн, Н. Кічук, А. Ліненко, О. Мороз, О. Пєхота, В. Сластьонін, Г. Троцко 

та ін.), як система професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, які 

гарантують результативність реалізації професійних функцій. Формування 

фахової готовності з одного боку є ефективним тільки у процесі відповідної 

діяльності, а з іншого боку, майбутній фахівець має бути готовим до організації 

різних видів діяльності дітей.  

З метою з’ясування сутності поняття «готовність» звернемося до 

теоретичного аналізу наукової літератури, що визначає дане поняття як цілісну, 

відносно стійку, особистісну структуру, що містить комплекс взаємопов’язаних 

мотиваційно-ціннісних, когнітивно-інтелектуальних та операційно-діяльнісних 

детермінант неперервного професійного зростання майбутнього фахівця, які 

забезпечують оптимальну реалізацію самоосвіти, самовиховання, 

самоактуалізації у професійній діяльності [4, с. 126]. 

Під поняттям «готовність до інноваційної професійної діяльності» 

І. Гавриш розглядає інтегративну якість особистості вчителя, що виявляється в 

діалектичній єдності всіх структурних компонентів, властивостей, зв’язків і 

відносин; складне особистісне утворення, що є умовою та регулятором 

успішної професійної діяльності вчителя [2, с. 46].  

У визначенні готовності майбутнього фахівця дошкільної освіти до 

педагогічної діяльності важливими критеріями є ціннісне ставлення до 

майбутньої діяльності, сформованість педагогічного мислення та 

комунікативних здібностей, а загальним показником розвитку педагогічної 
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діяльності майбутнього вихователя виступає міра його всебічної педагогічної 

активності у педагогічній діяльності. 

Вчені виділяють різні структурні компоненти педагогічної діяльності. 

Так, Т. Поніманська виділяє особистісні якості, які необхідні в професійній 

діяльності сучасного вихователя закладу дошкільної освіти. Це – здатність до 

рефлексії і контролю результатів педагогічної діяльності, співробітництво з 

дитиною на засадах гуманізації, розвитку; здатність до емоційної і моральної 

підтримки дитини; прагнення до емоційної близькості у спілкуванні; 

спрямування на психологічний комфорт і своєчасний розвиток особистості; 

бажання поповнювати знання, займатися самонавчанням і самовихованням для 

вдосконалення своєї педагогічної майстерності; здатність виявляти і 

враховувати у вихованні інтереси дітей та їхнє право на повагу [3, с. 165].  

На думку вченої, педагогічна діяльність є динамічною системою, 

складовими якої є п’ять взаємопов’язаних компонентів:  

– гностичний – об’єднує здатність до аналізу, узагальнення, уміння 

формулювати стратегічні, тактичні й операційні завдання щодо виховання і 

навчання, виробляти стратегію їх вирішення, оцінювати проекти рішень і 

способи їх реалізації, знаходити продуктивніші шляхи; 

– проектувальний – передбачає формулювання системи цілей і 

завдань, планування власної діяльності і діяльності дітей;  

– конструктивний – пов’язаний із відбором та організацією 

навчального матеріалу; організаторський – здатність здійснювати педагогічний 

процес, створювати розвивальне середовище для дитини [5, с. 132].  

На основі вище сказаного, необхідно у закладі вищої освіти створювати 

умови для найбільш ефективного забезпечення готовності майбутніх фахівців 

до педагогічної діяльності. Серед них наступні: сформувати мотивацію у 

майбутніх фахівців до педагогічної діяльності; здійснити розширення, 

систематизацію і інтеграцію знань роботи з дітьми дошкільного віку; 

забезпечити включення майбутніх фахівців в педагогічну, практичну і 

самостійну діяльність.  
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Отже, готовність майбутнього фахівця дошкільної освіти до педагогічної 

діяльності повинна здійснюватись, як єдина система оволодіння знаннями з 

навчальних дисциплін (дошкільної педагогіки, дитячої психології, фахових 

методик дошкільної освіти), а саме, отримати знання щодо змісту педагогічної 

діяльності на загальнотеоретичному рівні, які розкривають мету, завдання, 

принципи, зміст виховання і навчання дітей, а також оптимальні умови, форми, 

методи і засоби здійснення освітнього процесу, організації різних видів 

діяльності дітей дошкільного віку, облаштування розвивального простору 

життєдіяльності дітей.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ З СІМ’ЄЮ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ВИХОВАННІ 

Проблема взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’єю у 

полікультурному вихованні є досить актуальною, тому що на  сучасному етапі  

розвитку суспільства перед закладами освіти постають нові цілі виховання. У 

сучасній освітній системі центром є особистість, яка виховується та 

розвивається у полікультурному середовищі. Духовність, людяність, 

толерантність, товариськість, повага до людей різних національностей не 

передаються у спадок, їх потрібно виховувати у кожному поколінні. І чим 

раніше розпочати процес виховання цих якостей, тим швидше і міцніше вони 

засвоюються, стають більш стійкими. Заклад дошкільної освіти виступає 

першою сходинкою  в системі безперервної освіти і саме у ньому  закладається 

фундамент розвитку особистості. Саме в дошкільному віці відбувається 

формування уявлень про різноманіття культур і їх взаємозв’язок; виховання 

позитивного ставлення до культурних відмінностей; розвиток умінь і навичок 

взаємодії носіїв різних культур на основі толерантності та взаєморозуміння.  

Як готовність сприймати культурні особливості різних народів, 

взаємоповагу, толерантність, взаєморозуміння й взаємозбагачення визначає 

полікультурне виховання А. Томас, справедливо стверджуючи, що такий 

процес спонукає не лише пізнавати інші культури з метою зрозуміти їх, набути 

нових знань, а й власну, яка, під впливом нового інокультурного досвіду 

збагачує культурну систему й здатна змінити свою поведінку [3]. 

На жаль, багато батьків вважають, що в дитячому садку навчать усьому. 

У кращому разі, у школі. Буває й педагог дитячого садка немає знань, навичок, 

умінь, щоб організувати педагогічну діяльність з дітьми дошкільного віку. 

Тому дуже гостро постає проблема компетентності педагога та співпраця, 

взаємодія педагогічного колективу з батьками дітей. 
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Реалізація принципу полікультурності в процесі дошкільного виховання 

передбачає виконання ряду педагогічних умов, які є важливими компонентами 

конструювання педагогічної системи. 

Проведений  теоретичний аналіз особливостей процесу полікультурного 

виховання дошкільників показав, що в дошкільному віці однією з найбільш 

важливих виступає взаємодія закладу дошкільної освіти з сім’єю. 

Дослідження проводилося в кілька етапів: 

1. Етап підготовки (підбір методик для діагностики рівня сформованості 

полікультурної компетентності дошкільників, аналіз літератури по темі). 

2. Аналітично-діагностичний етап – включав аналіз особливостей 

полікультурного виховання дітей в закладі дошкільної освіти, діагностику рівня 

сформованості полікультурної компетентності дошкільників. 

3. Етап апробації програми зі створення в дошкільному закладі 

полікультурного середовища в процесі взаємодії з батьками дошкільників. 

4. Контрольний етап, на якому проводилася повторна діагностика рівня 

сформованості полікультурної компетентності дітей. 

5. Порівняльний етап, в ході якого було здійснено порівняння результатів 

діагностичного та контрольного етапів в експериментальній та контрольній 

групах. 

6. Оціночний етап, на якому були проаналізовані результати проведеної 

експериментальної роботи, сформульовані висновки про її ефективність. 

Принципово важливим для нашого дослідження є розгляд культурно- 

освітнього середовища закладу дошкільної освіти і сім’ї як джерела виховання 

дитячої особистості, зокрема й полікультурного. Воно створює дитині простір 

для осмислення себе як цілісної особистості: пропонує ситуації, що вимагають 

засвоєння і прийняття моральних цінностей, формування переконань, ідеалів; 

підказує рішення, які передбачають моральний вибір, духовно-моральне 

самовизначення. Підтвердження цієї думки знаходимо і в комплексній освітній 

програмі «Дитина в дошкільні роки», у якій зазначається, що створити в закладі 

дошкільної освіти розвивальний життєвий простір означає забезпечити 
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сукупність умов, атмосферу, яка найбільш сприяє прогресивному розвитку 

свідомості й поведінки дошкільника [1]. 

Методи, форми, принципи та засоби полікультурного виховання 

застосовуються у взаємозв’язку. Таке поєднання можливе у контексті як 

комплексу, так і окремої виховної ситуації. Наприклад, у межах виховної 

роботи батьків, членів педагогічного колективу та під час виховної діяльності 

професіоналів у спеціальних установах. До основних понять, що 

використовуються для розуміння способів поліетнічного виховного впливу на 

дитину та прийомів взаємодії вихователя та вихованця, відносять усі теоретичні 

характеристики та особливості полікультурного виховання дітей дошкільного 

віку. 

Видатний український педагог В. Сухомлинський справедливо 

наголошував: «У дитинстві закладається людський корінь. Жодної рисочки 

природа не відшліфовує – вона тільки закладає, а відшліфовувати нам – 

батькам, педагогам, суспільству» [2]. 
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Кушнір В. М. 

професор, завідувач кафедри дошкільної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ  

АНАЛІЗУ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ 

З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У ході семінарських занять із навчальної дисципліни «Планування та 

управління в системі дошкільної освіти»  зі здобувачами освіти була 

відпрацьована технологія аналізу конкретної ситуації, яка згодом 

використовувалася  здобувачами як основа аналізу будь-якої практичної 

ситуації, навіть тієї, що не відноситься до проблеми управлінської діяльності. 

Розгляд ситуацій малих групах (по 3-5 чоловік). Послідовність кроків при 

аналізі конкретних ситуацій наступна: 

1) етап занурення в ситуацію: поверхове знайомство зі змістом ситуації;  

опис ситуації дається у вигляді вихідної інформації, представленої текстом. 

Зазвичай для індивідуального аналізу потрібно 5-10 хвилин, у залежності від 

обсягу матеріалу. В ході попереднього ознайомлення з ситуацією перед 

здобувачами стояло завдання визначити прямих і непрямих учасників ситуації, 

спрямованість і характер управлінських дій і рівні їх реалізації; 

2) консультаційний етап: попереднє обговорення ситуації учасниками 

малої групи з викладачем. У ході попереднього обговорення ситуації 

допускалися питання з боку здобувачів, але тільки уточнюючого характеру - по 

роз’ясненню подій або фактів, а не для пояснення причин або варіантів 

управлінських рішень і дій фахівця; 

3) аналітичний етап: аналіз практичної ситуації в підгрупі. Етап 

самостійної роботи здобувачів. Обговорення ситуації в підгрупах дозволяє 

досягти кілька цілей: по-перше, воно дозволяє кожному, кого навчають взяти 

участь в обговоренні, висловити свою точку зору і отримати уявлення про 

думки інших учасників; по-друге, у слухачів виробляються навички спільної, 

командної роботи, конструктивної комунікації;  по-третє, обговорення в малій 
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групі змушує кожного бути повністю підготовленим до роботи, так як в малій 

групі неможливо приховати некомпетентність. 

Як показала практика, для більшості розглянутих практичних ситуацій 

доцільно залучення спеціальних знань (наприклад, ситуації з практики 

порушення трудового законодавства вимагають знань з трудового права; 

ситуації з аналізу причин конфліктів - соціально-психологічної компетентності 

та інш.). Ці знання приходять не стільки з життєвим досвідом, скільки з 

оволодінням певною професією. Тому багато ситуацій дозволяли виявити 

сформованість когнітивного компонента управлінської компетентності 

майбутнього фахівця ЗДО. Головне завдання на цьому етапі - підготуватися до 

формулювання своїх висновків і висновків з аналізу конкретної ситуації; 

4) звітно-презентаційний етап: звіт малої групи про проведений аналіз 

ситуації і міжгрупова дискусія. Цей етап заснований на організації повідомлень 

підгруп. Представники, делеговані кожної з підгруп для презентації 

підсумкового матеріалу, виступають зі своїм аналізом і передбачуваними 

рішеннями, причому слухачі з інших підгруп виступають у ролі опонентів до 

презентатора. Викладач контролює ситуацію і грає роль координатора і 

керівника дискусії, а при необхідності - роль опонента і критика, який активізує 

і направляє дискусію; 

5) рефлексивно-оцінний етап: підведення підсумків.  Здійснюється 

спочатку бажаючими висловитися з аудиторії, а потім викладачем, який дає 

оцінку висновкам підгруп і окремих учасників, а також всьому ходу дискусії. 

Одночасно необхідно сформулювати і обґрунтовані варіанти дій, які не були 

запропоновані здобувачами, допущені помилки, якщо такі були, і виділити 

особливо цікаві і продуктивні рішення. 

Зміст навчальних ситуацій, пропонованих здобувачам для аналізу, був 

пов’язаний із різними аспектами діяльності фахівця в ЗДО, зокрема: ситуації на 

реалізацію окремих функцій управлінської діяльності (планування, організації, 

контролю та інш.); ситуації на вибір і застосування стилю керівництва; ситуації, 

пов’язані з визначенням позицій учасників взаємодії в ході управління ЗДО; 
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ситуації на прогнозування динаміки розвитку освітнього закладу або окремих 

напрямів його розвитку; ситуації на прийняття управлінських рішень; 

комунікативні ситуації та інш. 

Наприклад, у рамках  курсу «Планування та управління в системі 

дошкільної освіти» магістрантам була запропонована типова ситуація, яка 

дозволяє комплексно охарактеризувати проблеми, що виникають у діяльності 

керівника в процесі управління ЗДО. 

Ситуація: «Без мене життя в дитячому садку завмирає! Все 

тримається на мені!» - з гордістю підкреслила Ольга Ігорівна, яка керує ЗДО 

вже більше 10 років. Слід погодитися, що вона ні краплі не перебільшує цей 

факт. Якщо її немає на робочому місці, ніхто не може прийняти рішення, 

знайти потрібні папери, відповісти на питання, що цікавлять. Колектив 

дитячого садка знає, що все «в руках завідуючої», їй видніше і вона завжди 

права. Спочатку співробітники проявляли активність, вносили пропозиції щодо 

організації роботи на педагогічних радах, намагалися приймати самостійно 

рішення (наприклад, як оформити групове приміщення або в якій формі 

провести батьківські збори), але Ольга Ігорівна не заохочувала 

«самодіяльність» і стверджувала, що все має бути з ній погоджено і нею 

затверджено. Навіть у відпустку вона ніколи не виїжджала з міста і кожен 

день намагалася зайти або зателефонувати в ЗДО для того, щоб 

проконтролювати роботу співробітників. "Що робити?! Управлінська праця 

нелегкий. Ти відповідаєш за все і за всіх! " - стверджувала Ольга Ігорівна». 

Здобувачам було запропоновано виділити позитивні і негативні моменти 

в діяльності керівника, визначити наслідки такого стилю управління, можливі 

шляхи вирішення.  

Слід зазначити, що в ході аналізу ситуації здобувачі  опиралися не 

стільки на життєвий досвід, хоча він теж має значення, скільки на ті знання, які 

були отримані при вивченні навчальних дисциплін і дозволяли виявити 

«плюси» і «мінуси», закономірні наслідки такого стилю управління ЗДО. Це 

дозволяло судити про достатній рівень сформований когнітивного компонента 
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управлінської компетентності у майбутніх фахівців. У той же час, визначення 

можливих шляхів виходу з ситуації, що склалася викликало у здобувачів 

утруднення, що теж вважаємо закономірним, так як організаційно-діяльнісний 

компонент управлінської компетентності вимагає наявності практичного 

досвіду діяльності.  

Отже, ефективність використання практико-орієнтованих ситуацій 

визначається тим, що майбутні фахівці виявляють можливі варіанти рішення, 

моделі поведінки в тій чи іншій ситуації управління, а це, в свою чергу, є 

накопичення досвіду управлінської діяльності. 

Список використаних джерел: 

1. Киселева Л. Г. Формирование управленческой компетентности 

будущих специалистов дошкольных образовательных учреждений: автореф. 

дисс. на соиск. ученой степени канд. пед. наук: 13.00.08  Чита, 2007. 24 с. 
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Дошкільного навчального закладу «Іскринка» № 270, м. Запоріжжя 
  

МЕДІА ЯК ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що  стрімкий розвиток у 

сучасному світі ІКТ та ЗМІ ставить перед національною освітою завдання 

цілеспрямованої підготовки особистості до взаємодії з ними [2, с. 5]. Тому і 

перед колективами дошкільних закладів постала проблема: як здійснювати 

медіаосвіту всіх учасників освітнього процесу? 

Метою статті є розгляд можливостей використання медіазасобів у 

освітньо-виховній діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Сучасна дитина живе в час інформаційних 

технологій та знаходиться в активному різноманітному медіасередовищі, яке 

представлено телебаченням, Інтернетом, комп’ютерними іграми та іншими 

носіями інформації. Необхідність застосування комп’ютерної техніки в 

освітньому процесі регламентовано нормативно-правовою базою. Так, у 

Державній національній програмі «Освіта України ХХІ століття» у розділі 

«Дошкільне виховання»  визначено основні положення: «забезпечення 

розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження в 

навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-

методичних досягнень…» [2]. Крім того, у статті «ІХ Національної доктрини 

розвитку освіти» наголошено, що «пріоритетом розвитку освіти є 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які 

забезпечують доступність та ефективність освіти, підготовку молодого 

покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [6]. У Концепції 

впровадження медіаосвіти в Україні визначено, що «медіаосвіта дошкільна є 

принципово інтегрованою і спрямована на збалансований естетичний та 

інтелектуальний розвиток особистості дитини…, забезпечує її захист від 
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агресивного медіасередовища (у тому числі від інформаційного «сміття», 

невідповідних віковим можливостям психіки дитини інформаційних впливів, 

зокрема продукції, що містить елементи насильства, жахів, еротики), уміння 

орієнтуватись, обирати і використовувати адаптовану відповідно до вікових 

норм медіа продукцію» [3]. 

Медіа (лат. Medium – засіб, спосіб) – засоби та інструменти зберігання і 

передачі інформації та даних для індивідуальної чи/та масової аудиторії [1]. Ці 

засоби потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління, часто 

перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного соціального 

навчання. До цього додаються вседозволеність інформаційного ринку, засилля 

низькопробної медіапродукції, низькоморальних ідеології та цінностей, що 

спричинює зниження в суспільстві імунітету до соціально шкідливих 

інформаційних впливів. Саме в такому світі інформації без інформаційних меж 

зростає молоде покоління, яке має доступ до медіапродукції всього світу. 

Величезний надлишок інформаційної пропозиції призводить до того, що 

сучасна дитина ризикує «потонути» в інформаційному просторі, тому, на нашу 

думку, необхідно навчати дітей дошкільного віку використовувати інформацію 

з користю, фільтрувати та критично оцінювати її. І це залежить від нас, 

дорослих – педагогів та батьків. Тому у своїй роботі ми намагалися створити 

сприятливі організаційно-педагогічні умови для формування початків медіа- та 

інформаційної грамотності дошкільників. Також було вдосконалено систему 

роботи з розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку засобами медіа 

(був придбаний ноутбук, телевізор). Завдяки застосуванню медіа ми отримали 

можливість зробити для дітей інтерактивні ігри, віртуальні екскурсії, а також 

підбирати мультфільми та навчальне відео для створення медіатеки за різними 

темами. 

Використання на заняттях інтерактивних ігор, мультимедійних 

презентацій, розвиваючих мультфільмів дає можливість сформувати у 

вихованців рефлексивну компетентність для забезпечення свідомого 

споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в 
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медіапросторі й осмислення власних медіапотреб та мовленнєву 

компетентність, яка має бути сформована в результаті організованої 

медіаосвітньої діяльності педагогів, батьків і дітей. Завдяки залученню батьків 

досягається величезний ефект у навчанні дітей. Одним з позитивних моментів є 

те, що дитина бачить зацікавленість батьків у навчанні, і це допомагає їй 

зрозуміти важливість занять. 

Освітня цінність медіавиховання полягає у тому, що у вихованців 

формується медіаімунітет як спроможність протистояти агресивному 

медіасередовищу та зберігати відчуття психологічного благополуччя при 

споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння обирати 

потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від 

потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів у 

мережі Інтернет, а також в інших системах медіа. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Сучасні тенденції розвитку національної системи освіти потребують 

теоретичного осмислення, а відтак практичного оновлення змісту професійної 

підготовки вихователя. Вихідні концептуальні положення щодо змісту й 

організації педагогічної освіти в Україні ґрунтуються на основних засадах 

Конституції України, Законах України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

базовому компоненті дошкільної освіти, інших нормативних документах.  

В епоху, коли зміна знань і технологій відбувається швидше, ніж зміна 

людського покоління, педагог має бути не лише носієм знань, а й «...людиною 

культури і вселюдських цінностей» [4, 20].  

Однією з актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики є 

використання в освітньому процесі педагогічних закладів вищої освіти надбань 

театральної педагогіки – науки, яка досліджує специфіку театру через сценічну 

дію, особливості акторської і режисерської творчості, близьких до педагогічної. 

Особливої ваги набуває потенціал театральної педагогіки у підготовці 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, зміст діяльності яких 

базується на принципі «вчити всіх усього» (за Я.А. Коменським). Враховуючи 

вікові особливості старших дошкільників, педагог має логічно продовжити 

процес формування особистості дитини, забезпечити поступовий перехід від 

рекреаційно-ігрової до навчально-ігрової діяльності засобами та прийомами 

театралізації.  

Актуальність використання кращих надбань театральної педагогіки у 

підготовці майбутніх вихователів зумовлена реформуванням змісту освіти в 

Україні, зокрема – розробкою та впровадженням у нового Базового компоненту 
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дошкільної освіти, Концепцією розвитку педагогічної освіти. 

Таким чином, враховуючи невичерпні можливості театрального 

мистецтва в освітньо-виховному процесі старших дошкільників, поглибленні 

змістового компонента дошкільної освіти, удосконаленні особистісних і 

професійних якостей вихователя, його педагогічної майстерності, гармонізації 

взаємин між суб’єктами освітнього процесу, театральна педагогіка має стати 

обов’язковою складовою підготовки майбутніх вихователів. 

Теоретико-методологічні засади використання театральної педагогіки у 

професійній підготовці педагога склалися під впливом прогресивних ідей 

мислителів, учених, педагогів різних історичних епох – М.Бахтіна, Г. Ващенка, 

В. Верховинця, Я. Коменського, А. Макаренка, Я. Мамонтова, С. Русової, Г. 

Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.  

У науково-педагогічній літературі театральна педагогіка розглядається як 

ефективний засіб оволодіння педагогічною майстерністю (О. Горська, І. Зязюн, 

О. Ковальчук, Ю. Львова, Г. Переухенко, І. Синиця, С. Швидка); формування 

навичок, умінь і досвіду педагогічної взаємодії, спілкування й мовленнєвої 

діяльності (В. Абрамян, Н. Водолага, Ю. Єлісовенко, В. Ільєв, В. Кан-Калик, А. 

Капська, О. Кіліченко). 

Питанням використання театрально-ігрових форм і методів роботи у 

навчанні та вихованні присвячені теоретико-методичні розробки М. Левченка, 

А. Кікоть, О. Комаровської, Г. Костюшко, Н. Палій та ін.  

У дослідженнях К. Арбузова, Л.Зязюн, М. Лещенко розкрито особливості 

використання театрального мистецтва в освітніх системах Великобританії, 

Канади, Франції, США. В. Букатовим обґрунтовано положення щодо розвитку 

нової галузі художньої і загальної педагогіки – драмогерменевтики, яка 

виникла й існує як інтеграція театральної, герменевтичної та педагогічної 

наукових галузей [2, 3]. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дає можливість констатувати, що 

на сьогодні накопичений певний досвід професійної підготовки педагога до 

використання театрально-ігрових форм і методів роботи у педагогічному 
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процесі різних закладів освіти. Проте проблема використання театральної 

педагогіки у підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

залишається ще недостатньо дослідженою, не розроблено науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо ефективного здійснення означеного 

процесу.  

Театральна педагогіка є галуззю педагогічної науки, яка має свій предмет, 

методи дослідження, поняттєво-категорійний апарат і вивчає специфіку, 

закономірності, зміст, методи та форми професійної підготовки театральних 

фахівців. Враховуючи невичерпні можливості театрального мистецтва у 

навчанні, вихованні, формуванні та розвитку особистості майбутнього 

педагога, збагаченні змістового компонента його підготовки, удосконаленні 

професійних якостей, світоглядно-культурологічної, психолого-педагогічної та 

фахово-методичної підготовки, формуванні педагогічної майстерності 

студентів як майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, театральна 

педагогіка має бути обов’язковою складовою педагогічної освіти.  

Для усунення зазначених суперечностей у зміст підготовки майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти доцільно впровадити театральну 

складову, завдання якої – формування у них театральної культури та методики 

використання театральної педагогіки у закладі дошкільної освіти. Вона повинна 

стати невід’ємною частиною навчальних планів підготовки майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти і має включати:  

– вивчення спецкурсів «Основи сценічної культури», «Методика 

використання театральної педагогіки у закладах дошкільної освіти»;  

– використання елементів театральної педагогіки у процесі 

викладання професійно орієнтованих, психолого-педагогічних, соціально-

гуманітарних та економічних навчальних дисциплін та проходження навчальної 

практики студентами;  

– цілеспрямоване застосування театрально-ігрових форм і методів 

роботи в освітньому процесі підготовки майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти;  
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– залучення студентів до художньо-творчої та науково-дослідницької 

діяльності у сфері театрального мистецтва;  

– створення у закладі вищої освіти інформаційно-методичних центрів 

використання театральної педагогіки у підготовці вихователів закладів 

дошкільної освіти.  

Ефективності використання театральної педагогіки у підготовці 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти сприяє дотримання таких 

педагогічних умов:  

– опора на культуровідповідний, діяльнісний та особистісний 

підходи; 

– формування мотивів і мотивацій активного опанування основ 

театрального мистецтва та їх постійне підтримання;  

– забезпечення єдності теоретичної й практичної професійної 

підготовленості;  

– оптимальне визначення змісту театральної складової підготовки та 

дотримання наукових критеріїв його відбору;  

– ефективне поєднання традиційних методів навчання у вищій школі 

з сучасними театралізованими дидактичними методами;  

– активне використання театралізованих форм навчальної та 

позанавчальної діяльності;  

– творче дотримання загальних дидактичних норм, правил у процесі 

реалізації театральної складової. 

Перспективність розробки досліджуваної проблеми полягає у можливості 

створення методики використання театральної педагогіки у системі 

неперервної педагогічної освіти.  
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ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІСТОВНОГО 

СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ЗНАЧУЩОГО ЧИННИКА 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Головною метою дошкільного педагога у XXI столітті є сприяння 

свідомій життєдіяльності дошкільника, розвиток у нього самосвідомості, 

самобутності та самодіяльності, виховання природо- та культуровідповідної 

поведінки. Адже сенс дошкільної освіти не полягає лише у масовій соціалізації 

дошкільних груп, а й у вихованні і навчанні кожної конкретної дитини з її 

індивідуальними особливостями, соціальним досвідом. 

Дошкільний вік, характеризуючись надзвичайною пластичністю психіки 

(Л. Виготський, С. Рубінштейн), великою емоційною чутливістю 

(А. Запорожець), новоутвореннями у вигляді усвідомлюваних мотивів 

(О. Леонтьев), появою етичних інстанцій (Д. Ельконін), виявляється 

сприятливим для соціалізації особистості формування відносин, свідомості, 

діяльності. 

Соціальний розвиток дитини розглядається ученими як процес засвоєння 

прийнятих в суспільстві моральних норм, внаслідок чого відповідні образи 

стають мотивами поведінки дитини (Л. Божович, Т. Коннікова і ін.). В цьому 

процесі важлива роль відводиться взаєминам. Акумулюючись у вимогах і 

оцінках, вони визначають зміст етичних дій, їх мотивацію і етичну свідомість 

(А. Запорожець, З. Котирло, В. Мухіна, Т. Репіна, С. Якобсон). Самосвідомість 

дитини (А. Запорожець) поява у неї самооцінок і оцінок служать усвідомленню 

етичного сенсу цих відносин. 

Процес формування людської особистості невіддільний від соціального 

середовища, в якому вона живе і діє. З першого дня життя дитина тісно зв’язана 

з іншими людьми і не може розвиватися як особистість без спілкування та 

взаємодії з ними. 
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У закладі дошкільної освіти дитина постійно спілкується зі своїми 

ровесниками і дорослими. Таке спілкування для дошкільника життєво 

необхідне. Граючись і навчаючись, розважаючись і працюючи, обмінюючись 

думками і обговорюючи свої справи, сперечаючись і поступаючись, радіючи і 

співчуваючи, дошкільник водночас набуває навичок людських взаємин. І від 

того, в якій формі він встановлює контакти з дітьми та дорослими, залежить 

його комунікабельність, вміння взаємодіяти із соціумом. 

Комунікація є однією з важливих форм активності особистості, без якої 

неможливі її діяльність, пізнання, рефлексія тощо. Цей процес 

характеризується взаємодією між людьми. Загальновизнано, що продуктивність 

пізнавальної, мисленнєвої діяльності, загальна життєздатність людини значною 

мірою залежать від її здатності до спілкування, від рівня сформованості 

комунікативної компетенції. 

У працях відомих психологів Л. Виготського, М. Леонтьєва, М. Лісіної, 

О. Запорожця переконливо показано, що дитина з’являється на світ, лише 

маючи потенційну можливість стати людиною. Вона реалізує цю можливість і 

справді стає людиною завдяки тому, що засвоює соціально-історичний досвід, 

нагромаджений людством протягом багатьох століть. Суть і зміст 

психологічного розвитку дитини, власне, і полягає в засвоєнні цього досвіду в 

процесі спілкування з оточуючими людьми. 

Спілкуючись з дорослими, маленька дитина оволодіває новими 

прийомами і способами дій, дістає перші взірці взаємин, уявлення про норми та 

правила поведінки. Таке спілкування є для неї універсальним засобом 

встановлення взаємодії з навколишнім середовищем, набуття соціального 

досвіду [2]. 

Таким чином для успішного формування взаємовідносин дошкільників 

необхідно забезпечити педагогічний супровід організації змістовного 

спілкування. 

Отже, педагогічний супровід передбачав урахування таких передумов:  

– характер і зміст ігор мають стимулювати дітей до позитивної 
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поведінки і етичних взаємин в реальному житті;  

– рольові звернення до дітей в процесі гри, що спонукають їх до 

відображення у ролевих стосунках соціальної сутності відносин дорослих; 

– ознайомлення із зразками емоційного вираження етичних проявів та 

опанування ними дітьми повинно здійснюватися шляхом використання гри та 

інших видів спільної дитячої діяльності; 

– регуляція правилами колективної гри етичної сутності 

міжособистісних відносин; 

– спонукання дітей до об’єднання в групи, де б забезпечувався 

позитивний вплив дітей з високим рівнем розвитку гри і спілкування на 

партнерів, що не досягли такого ступеня. 

Проведений нами психолого-педагогічний аналіз спілкування дітей в 

групах ЗДО дозволив виявити в структурі групових відносин явища, що мають 

істотне значення для прогнозування основних напрямів підвищення етичної 

змістовності і інтенсивності спілкування дошкільників. Встановлено, що 

тривалість спілкування, частота висловів і відношення до тих хто слухає – 

важливі умови інтенсивності впливу його змісту. 

Також виявлено, що інтенсивність спілкування відображає змістовну суть 

відносин – особисту прихильність, загальні інтереси дітей, позитивні 

відносини. Вибірковість відносин дошкільників підсилює інтенсивність їхнього 

спілкування з обранцями і перешкоджає налагодженню спілкування зі всіма 

дітьми вікової групи. 

Первинним осередком змісту і інтенсивності спілкування, основною 

ланкою формування суспільних інтересів дошкільників є ігрова група. Аналіз 

структури ігрової групи показав, що у молодших дошкільників починають 

визначатися відносини керівництва-підпорядкування, яке до старшого 

дошкільного віку набувають стійкого характеру в системі відносин з 

однолітками. У результаті досліджень спільних форм діяльності ми встановили, 

що її вплив на дитину опосередкований її положенням в системі відносин з 

однолітками. 
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Для оптимізації взаємовпливу дітей важливим був взаємозв’язок, який 

полягає у комплектуванні педагогічно доцільного складу первинних груп і 

підвищення рівня діяльності всіх дітей. Це реалізувалося у використанні як 

ділових (зокрема ігрових) мотивів, так і у формуванні оцінних відносин дітей 

один до одного для залучень дошкільниками в групу оптимального для 

етичного впливу складу дітей. 

Основними передумовами до методики створення ігрових груп з 

переважанням педагогічно цінного змісту в спілкуванні дітей є: 

– формування спільних інтересів і ігрової діяльності, яка слугує 

невимушеному спілкуванню дітей, збагаченню змісту їх рольового і 

організаційного спілкування, що розширює сферу і спрямованість відносин 

керівництва-підпорядкування; 

– активізація і підтримка дошкільним педагогом змісту спілкування 

дитини; 

– підвищення соціального змісту спілкування і ігрового досвіду 

кожного вихованця, формування ціннісних орієнтацій позитивного відношення 

у однолітків. 

Тому, найбільш сприятливу атмосферу спілкування створює позиція 

рівноправного партнера, яка характерна для особистісно-орієнтованого 

утворення. Якщо вихователь в спілкуванні з дитиною займає позицію 

рівноправного партнера, він забезпечує взаємну довіру і створює хороші умови 

для обговорення будь-якої проблеми. 

Важливим засобом організації змістовного спілкування дошкільників 

стали спеціальні ігри і заняття, серед яких: «Добрі чарівники», «Чарівні 

окуляри», «Компліменти, «Подарунки» та ін. 

Наступна лінія роботи була направлена на те, щоб навчити дітей 

правильно сприймати однолітків – їх рухи, дії, слова. Як не дивно, дошкільники 

часто не помічають цього. Якщо дитина зосереджена на собі, вона звертає увагу 

на інших дітей тільки тоді, коли вони заважають або загрожують їй або коли в 

їх руках вона бачить привабливі для себе іграшки. Завдання дошкільного 
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педагога в цій роботі полягала у тому, щоб привернути увагу такої дитини до 

інших дітей, навчити прислухатися і придивлятися до них. Якнайкращим 

способом тут є відтворення чужих слів або дій. Здібність до такого уподібнення 

– важливий крок до становлення почуття спільності і причетності. На 

формування цієї здатності направлені низка дитячих ігор: «Зіпсований 

телефон», «Дзеркало», «Де ми були, ми не скажемо, а що робили, покажемо», 

«Хвилі», «Качка з каченятами» та ін. 

Таким чином, основними завданнями нашої роботи виступили: вивчення 

особливостей взаємостосунків дітей старшого дошкільного віку; вивчення 

стану інтенсивності процесу спілкування у дітей та вибірковість їх стосунків; 

визначення комплексу педагогічно доцільних способів і засобів підвищення 

змістовності спілкування та гри, а також соціальної активності дітей у цих 

видах діяльності. Освітньо-виховна робота проводилася як на заняттях, так і у 

повсякденному житті, що передбачала: збагачення знань, етичних уявлень, 

відчуттів дітей, озброєння способами втілення їх в самостійній діяльності – грі 

та спілкуванні, а також створення установок для реалізації набутого цим 

шляхом досвіду, що сприяє успішнішому, усвідомленому засвоєнню 

програмного матеріалу, оволодінню уміннями і навичками самостійного 

застосування етичних норм в творчій діяльності. 

Отже, істотне значення в соціальному розвитку дитини дошкільного віку 

мають зовнішні чинники соціального середовища – норми моралі, поведінки, 

спілкування з дорослими (і особливо з педагогом), з однолітками, актуальні 

діяльності і гра. Усе це у поєднанні із сукупністю внутрішніх психологічних 

передумов, що складаються в дошкільному віці, з потребою дитини в 

спілкуванні, здатністю до супідрядності особистих мотивів суспільним, з 

підвищеним інтересом до моральних норм, до людей як їх носіїв, з 

комунікативним досвідом, що формується, визначають сприятливу психолого-

педагогічну ситуацію для розвитку особистості дитини. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІКИ – 

ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА 

РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ 

В статті розкрито доцільність використання мнемотехнічних прийомів 

для розвитку мовлення у дошкільників, застосовуючи їх в усіх видах діяльності. 

Ключові слова: зв`язне мовлення, мнемотехніка, мнемотаблиці, 

мнемодоріжки, мнемоквадрати. 

Постановка проблеми: Останні роки збільшується кількість дітей, що 

починають говорити запізно, встановленою віковою нормою. Причиною 

можуть бути і екологія, і харчування, і шкідливі звички батьків та інші, а також 

зовнішні чинники це: великий потік інформації, захоплення гаджетами, де 

відбувається одностороннє спілкування. А так, у дітей виникають проблеми з 

засвоєнням інформації, уміння концентрувати увагу, не вміння узгоджувати 

слова з різними частинами мови, порушення звуковимови, важке 

запам`ятовування віршів,  збіднілий активний словник. Тож повстало питання у 

виборі технології, що допоможе вирішити ці проблеми. Зупинилася на 

технології «Мнемотехніка». 

Аналіз основних досліджень дає можливість підсумувати досвід та дійти 

висновку, що наочність значно полегшує процеси засвоєння інформації та 

запам`ятовування, сприяє розвитку зв`язного мовлення. Ці питання підіймали у 

своїх роботах С.Л. Рубінштейн, А.М. Леушина, Л.В. Ельконін. Розглядання 

предметів, картин допомагає дітям називати предмети, їх характерні ознаки, дії. 

Ще К.Д. Ушинський говорив: «Ви навчаєте дитину яким-небудь невідомим 

йому п`яти словам – він буде довго і марно мучитися, але зв`яжіть двадцять 

таких слів з картинками, і він їх засвоїть на льоту». На сучасному етапі цим 

питанням опікується Чепурний Г.А., в своїй книзі «Мнемотехніка: технологія 
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ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти» розкрив 

теоретико-методологічні основи застосування методів мнемотехніки в сучасній 

освіті.  

Мета статті. Актуальною стала необхідність удосконалення сучасних 

методів і прийомів використання більш ефективних науково-обгрунтованих 

шляхів розвитку пам`яті та зв`язного мовлення. 

Виклад основного матеріалу. 

Для того, щоб дітей зацікавити матеріал має бути яскравим і цікавим. 

Почала з самого простого, спочатку розробила мнемоквадрати (картинки із 

зображенням предметів з акцентом на форму, колір, величину) – діти 

розглядали, знайомилися з символами, називали, описували, запам`ятовували, 

збагачували активний словник. Використовуючи прийом «Послідовні 

асоціації» розробила мнемоквадрати (таблиці) для запам`ятовування дій, 

побудовані на зображенні послідовності процесів роздягання та вдягання, 

сервірування столів. Дитині важко запам`ятати алгоритм дій, тому наочні 

картинки дозволять легше і швидше відтворити послідовність етапів. 

Називаючи картинки, діти запам`ятовували послідовність виконання дій, 

послідовність процесів, що допомагає легше орієнтуватися в навколишньому 

середовищі, почуватися впевненішими в своїх діях, засвоюють правила 

спілкування з однолітками, поведінки. Коли діти стали добре орієнтуватися у 

мнемоквадратах, за участю дітей розробила абетку символів (графічне 

зображення людини, тварини, предметів), якими зручно було користуватися під 

час роботи з мнемодоріжками, а надалі разом з дітьми складали мнемотаблиці. 

Мнемодоріжки стали в нагоді під час складання описових розповідей, 

відгадування загадок, заучування віршів. Доріжки мають віконечка, в яких 

зображено змістовний малюнок. Користуючись досвідом інших педагогів, 

розробила власні доріжки зробила підбірку мнемодоріжок з різних лексичних 

тем. Використовую на заняттях, як частину, або під час індивідуальної роботи.  

Мнемотехнічні прийоми допомагають дисциплінувати дітей. 

Використовую такі мнемотехнічні прийоми: аналогія, трансформація, 
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піктограми, фонетичні асоціації, цифрообрази, логічні запитання, колаж. 

Мнемотехнічні схеми служать дидактичним матеріалом в роботі по розвитку 

зв`язної мови дітей. Мнемотаблиці можуть бути наочні, наочно-схематичні і 

схематичні. Якщо діти впоралися з наочною моделлю, то завдання 

ускладнюється: дається наочно-схематична мнемотаблиця. Почала роботу з 

кольорових мнемотаблиць, оскільки у дітей залишаються в пам`яті окремі 

образи: сонце, курча – жовті, ялинка, трава – зелені. Прийом «Колаж», з 

французької означає «наклеювання». Колаж – аркуш паперу, на якому наклеїні 

або намальовані від 7 до 50 малюнків. Малюнки мають бути різноманітними, не 

повторюватися, різні за змістом та розмірами. В деяких колажах можна 

використати цифри, букви. Мета цієї гри – запам`ятати якомога більше назв 

зображених предметів.  

На початку використання мнемотехніки (молодший вік) пропонувала 

дітям мнемотаблиці у готовому варіанті, оскільки у дітей недостатньо 

розвинені технічні навики малювання, але в старшій групі давала план-схему 

тільки на початковому етапі, у міру навчання діти активно включаються в 

процес створення своєї схеми. 

Мнемотехніку можна використовувати  практично у всіх видах 

діяльності, оскільки вона багатофункціональна. Особливо ефективні 

мнемотаблиці під час розучування віршів. Суть полягає в наступному: на 

кожне слово або словосполуку підбирається зображення, таким чином, весь 

вірш замальовується схематично, або віконця заповнюються картинками. Після 

цього дитина по пам`яті  розповідає вірш повністю. 

Найбільш важкий вид в монологічному мовленні це складання описових 

розповідей. Опис задіює всі психічні процеси (сприйняття, пам`ять, мислення). 

Діти не мають у своєму розпорядженні тих знань, які набувають протягом 

життя. Щоб описати предмет, його слід усвідомити, а усвідомлення – це аналіз, 

що викликає у дитини великі труднощі. Під час складання описових розповідей 

дотримувалася такої послідовності: а) демонструвала дітям схеми, та 
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пояснювала умовні позначення; б) зразок опису вихователя ; в) самостійне 

складання дитиною описової розповіді з опором на схему. 

Переказ, йому належить особлива роль у формуванні зв`язного 

мовлення. Під час переказу удосконалюється структура мови, її виразність 

уміння будувати композиції. Коли дитина бачить всіх дійових осіб на 

мнемотаблиці, то увага концентрується на правильній побудові сюжету. 

Під час складання творчих розповідей, дотримувалася також певної 

послідовності: спочатку розглядала з дітьми, що зображено на таблиці, потім 

з`ясовували які відбулися перетворення з абстрактних символів на образи і 

тільки тоді складалася розповідь. В молодшому віці – з допомогою, в старшому 

– самостійно. 

Починала роботу з дітьми середньої групи, логопедичної, з моніторингу 

за БКДО з освітньої лінії «Мовлення дитини», на початку навчального року 

мали такі показники: 50% - низький рівень, 30% - середній, 20% - достатній. 

На кінець старшої групи спостерігали позитивну динаміку з такими 

показниками: 2% - низький рівень, 28% - середній, 35% - достатній, 25% - 

високий. 

Практично всі діти класифікують і узагальнюють предмети, виділяють 

частину від цілого, діти узгоджують іменник з прикметником, іменник з 

числівником в роді, числі, відмінку. Діти вільно можуть розповісти про 

іграшку, а переказуючи зміст твору більш повно, послідовно викладати свої 

думки. З задоволенням приймають учать у драматизації та інсценуванні 

фольклорних творів. Діти подолали боязкість, сором`язливість, з`явилась 

впевненість. Достатньо хороший рівень розвитку мови полегшує комунікацію з 

однолітками, а також процес соціалізації. 

Висновок. Отже, використання мнемотехніки в роботі з дошкільниками 

дає можливість в цікавій і доступній формі досягти одного з основних 

показників готовності дитини до шкільного навчання, а саме: навички вільного 

спілкування, вміння переказувати, складати розповіді, описи. Чим раніше діти 

оволодіють цими навичками, тим ефективнішим буде їх подальше навчання. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЕМОЦІЙНО-

ЦІННІСНОГО САМОСТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ  

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

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. 

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. 

Знехтувальне ставлення дорослих до внутрішнього світу дитини призводить до 

ускладнень у становленні самоставлення, що гальмує її соціальну активність і 

формування життєвої позиції [1]. 

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 
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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 [1]. 

Самоставлення як об’єкт дослідження давно викликає інтерес зарубіжних 

і вітчизняних психологів, про що свідчить факт безперервного зростання 

кількості й загального обсягу публікацій, безпосередньо пов’язаних з цією 

проблемою. Феномен самоставлення досліджували такі вчені, як Б. Ананьєв, 

Р. Бернс, У. Джеймс, Д. Ельконін. І. Кон, С. Куперсміт, О. Леонтьєв, Л. Лукін, 

В. М’ясищев, В. Столін, К. Роджерс, М. Розенберг, С. Рубінштейн, 

Д. Узнадзе, Їхні праці зробили вагомий внесок у розробку основних 

теоретичних положень проблеми самоставлення особистості. Проте спори про 

тлумачення самоставлення, його природу, ґенезу та структуру не припиняються 

і досі. Нині у психологічній літературі поряд з поняттям самоставлення широко 

використовуються такі терміни, як «глобальна самооцінка», «самоповага», 

«самоприйняття», «відчуття власної гідності», «емоційно-ціннісне ставлення до 

себе», «любов до себе», «самовпевненість», «самоприниження», 

«самозвинувачення» тощо, які одними авторами розглядаються як синоніми, а 

іншими вживаються в різних значеннях. 

Своє ставлення до себе і світу особистість визначає в таких одвічних 

категоріях, як «мати» і «бути»  ̶  цих двох видах самовизначення у загальній 

структурі особистості. Орієнтація на вічні цінності завжди є творчою 

реалізацією принципу «бути», прагнення до ціннісного переживання буття та 

людського призначення. Реалізація вищих цінностей вимагає приборкання 

нижчих, досягнення яких не потребує роботи над собою; наявності духовної, 

моральної мети. Вищі цінності мають бути прищеплені людині з дитинства, що, 

власне, і є головним завданням виховання.  

Справжня освіта неможлива без засвоєння певних моральних цінностей. 

Її виховна функція є загальновизнаною, що дало своє відображення в 
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традиційно народній системі виховання, в родинній педагогіці, в обґрунтуванні 

гуманістичних підходів до навчання і виховання особистості М. Драгоманова, 

К. Ушинського, С. Русової, Г. Ващенка, А. Макаренка, В. Сухомлинського. 

Загальнофілософським підґрунтям є українська філософська думка 

(Г. Сковорода, І. Франко, Л. Українка). Головні її постулати: людське «Я» 

формується в спілкуванні з іншими людьми, які є втіленням усього суспільства; 

повага до особистості має бути завжди в центрі виховної систем; самопізнання, 

свобода і гідність людини – найвищі цінності людства; а сама особистість є 

самоцінною, неповторною, унікальною [2, с. 9]. 

На формування самоставлення у дітей старшого дошкільного віку 

впливають такі психолого-педагогічні умови: 

– Гуманний стиль спілкування дорослих з дітьми (І. Бех, О. Кононко, 

С. Ладивір, Я. Неверович та ін.). 

– Справедлива оцінка іншими та самооцінка, що ґрунтується на 

гуманістичних критеріях поваги до тих, хто оточує, та самого себе (Р. Буре, 

А. Виноградова, А. Кошелєва, Ю. Приходько та ін.). 

– Співвіднесеність образу себе з позитивним моральним еталоном, а 

окремих своїх учинків – з негативним, здатність усвідомлювати суперечності 

між образом себе загалом і своїм конкретним вчинком (Є. Субботський, 

С. Якобсон, В. Щур та ін.) [3, с. 4]. 

Таким чином, емоційно-ціннісне ставлення до себе – складна сукупність 

уявлень, переживань та позитивних оцінок, значущих для особистості власних 

рис і досягнень, що зумовлюють стиль її поведінки та діяльності. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ 

У РОБОТІ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Одним із засадничих принципів оновлення дошкільної освіти є його 

особистісна орієнтація, що передбачає опору на індивідуальні потреби кожної 

дитини. До важливих завдань педагога входить організація розвивального 

середовища дітей в освітньому процесі, в межах якого діти зможуть 

розв’язувати проблемні завдання та оволодівати новими знаннями, творчими 

вміннями та навичками. 

Проблемі творчого розвитку особистості присвячені роботи, в яких 

акцентується увага на таких аспектах проблеми, як визначення засобів 

підвищення продуктивності творчої ігрової діяльності дошкільників, організації 

їх спільної творчої діяльності (Л. Артемова, А. Богуш, М. Лісіна, О. Проскура, 

К. Щербакова та інші).  

В значній мірі наше дослідження спирається на роботи відомих педагогів 

і психологів (В. Андрєєв, Л. Виготський, С. Сисоєва та інші), в яких розглянути 

різні аспекти творчої діяльності.  

Досліджено теоретичні засади розвитку творчої особистості 

дошкільників. Основою розвитку творчих здібностей є розвиток уяви у 

дошкільному віці. Спочатку уява спрямовується на предмети, з якими дитина 

діє, потім спирається на ігрові дії у сюжетно-рольовій грі, а наприкінці 

дошкільного віку переходить у внутрішній план. Здатність уявного оперування 

образами призводить до виявів творчої активності дітей у різноманітних 

сферах: у мовленні (складання казок, оповідань, загадок), малюванні, 

конструюванні, музичній діяльності. Зростає довільність уяви, що відкриває 

можливість для створення перших завершених продуктів творчості. Розвиток 
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ігрової діяльності, її перехід у дошкільному віці до сюжетно-рольової гри – 

найважливіша умова розвитку уяви. Саме у грі, як і у творчості, дитина виражає 

себе якнайповніше [1].  

Одним із методів розвитку творчих здібностей є використання творчих 

завдань, під якими ми розуміємо впорядковану групу взаємозв’язаних творчих 

завдань, сконструйованих на основі ієрархічно збудованих методів творчості і 

орієнтованих на пізнання, створення, перетворення і використання в новій 

якості об’єктів, ситуацій, явищ [2].  

Вивчено стан сформованості творчих здібностей старших дошкільників в 

практиці сучасних закладів дошкільної освіти. В процесі проведення 

констатувального експерименту ми виокремили три рівні сформованості 

творчих здібностей старших дошкільників: високий, середній, низький. 

Розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови 

використання творчих завдань для розвитку творчих здібностей старших 

дошкільників.  

Комплекс педагогічних умов включає: взаємодію вихователя і дитини в 

процесі організації творчої діяльності; забезпечення творчої продуктивності 

старших дошкільників в межах освітнього процесу в закладі дошкільної освіти  

Теоретичне та експериментальне дослідження довело, що найбільш 

доцільною концептуальною засадою в межах нашого дослідження є 

використання системного підходу до розробки системи творчих завдань.  
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Серед найважливіших напрямів реформування шкільної освіти завдання 

забезпечення умов соціального розвитку дітей і молоді, удосконалення 

соціокультурних механізмів трансляції культурних цінностей від покоління до 

покоління набуває сьогодні особливої гостроти та актуальності. У Національній 

доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті це завдання визначено 

стратегічним. 

Традиційна освіта, на жаль, не сприяє повною мірою формуванню в учнів 

соціалізованості як готовності до принципово нових економічних, соціально-

політичних та духовних відносин. Орієнтація шкільної освіти на забезпечення 

повноцінного соціального розвитку вимагає урахування головних чинників 

соціалізації дітей на різних етапах шкільного життя, зокрема ролі такого 

могутнього чинника, як дитяча субкультура.  

Останнім часом на державному та міжнародному рівнях відбувається 

зміцнення статусу дитинства в суспільстві, про що свідчить поява міжнародних 

документів про охорону дитинства, підвищення уваги до дитячої субкультури, 

дитячої творчості. Визначення конкретних умов та завдань виховання, 

моделювання виховного простору з метою забезпечення самовизначення 

особистості, духовного становлення дітей, підготовка їх до самостійного життя, 

взаємодії сім’ї, суспільних інститутів, – ці питання складають сутність сучасної 

міжнародної та державної політики в освітньо-виховній галузі, основні її 

положення відбито в Конвенції ООН про права дитини, Національній доктрині 

розвитку світи України у XXI столітті, Законах України «Про освіту», «Про 
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дошкільну освіту», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про охорону 

дитинства».  

Необхідність розробки нового повороту в системі знання про дитину та 

дитинство, потреба в нових механізмах сприяння успішній соціалізації на 

початкових етапах життя зумовлені виникненням парадоксів і протиріч, 

характерних для ситуації взаємин дитинства й дорослого суспільства.  

Соціальна ситуація розвитку дитини на порозі третього тисячоліття має 

потребу в науковому усвідомленні та прогнозуванні перспектив розвитку 

дитинства й вимагає концентрації зусиль усіх відповідальних за її 

нормалізацію: професійних вихователів і батьків, дослідників дитинства й 

практиків різних орієнтацій, особливо дитячих соціальних педагогів. 

Надзвичайної актуальності набуває вивчення феноменів дитячої субкультури, 

що дають змогу зрозуміти традиційні форми й способи регуляції відносин у 

дитячих групах, а також зміст їх трансформацій у дитячому середовищі в 

останні десятиліття. 

Специфічність дитячої субкультури, яка є, по суті, динамічним 

соціальним, психологічним, культурним автономним утворенням з власними 

морально–правовими нормами, мовленнєвим апаратом, власними 

фольклорними здобутками та ігровим комплексом. Особливо це виявляється у 

важкий змінний час розвитку суспільства. Специфіка сучасної дитячої 

субкультури полягає в її залежності від соціально-культурного рівня 

суспільства на певному історичному етапі, негативний вплив якого виявляється 

в зменшенні природної частини дитячого змісту субкультури та підміні його 

елементами дорослої культури, що занадто рано входять у незагартовану 

дитячу свідомість. Суперечливість, дегуманізація соціальних відносин 

виявляється в руйнуванні природних інститутів соціалізації (родина, дитяче 

співтовариство), зміні морально-психологічного клімату в суспільстві, 

негативному впливі засобів масової інформації. Екран, відео і комп’ютер як 

генерований, часто дуже жорсткий «сукупний» дорослий світ трансформуються 

в дитячу субкультуру, активно впливають на деформацію свідомості дитини. 
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Отже, існує нагальна потреба в осмисленні специфічності соціально-

педагогічних умов, які створюються простором дитячої субкультури щодо 

первинної соціалізації дитини, та розробці відповідно до цих умов сучасного 

науково-методичного та програмного забезпечення педагогічних дій. 

Аналіз філософських, педагогічних, соціально-педагогічних, 

соціологічних, психологічних, культурологічних досліджень свідчить про 

зростаючий інтерес учених до проблеми соціалізації дітей у просторі дитячої 

субкультури.  

Сучасна наука розглядає соціалізаційні процеси в дитинстві в кількох 

напрямках, зокрема у філософському – розкрито методологічні основи 

соціальної педагогіки та визначено зміст цінностей, соціальних орієнтирів 

(М.Каган, С.Батенін, Я.Глинський, В.Шепель, Г.Батищев, Б.Гершунський, 

В.Орлов). 

Характеристика процесу соціалізації як системи, розробка основ її теорії, 

дослідження соціально-педагогічної природи системи соціалізації знайшли 

відображення в працях вітчизняних учених І.Звєрєвої, Л.Коваль, О.Караман, 

М.Лукашевича, В.Слюсаревського, Ю.Сичова, В.Ільїна, Т.Білонова, Л.Міщик, 

Н. Щуркової та інших. 

 Розроблено вітчизняні та зарубіжні концепції соціалізації особистості 

(І. Звєрєва, А. Капська, А. Мудрик, І. Печенко, С. Харченко); розкрито 

соціально-педагогічні аспекти проблеми (О. Авраменко, О. Бодальов, 

В.Караковський, С.Литвиненко, А. Мудрик, Л. Новикова, Я. Щепанський, 

І. Кон); визначено соціальну компетентність особистості на ранніх етапах 

соціалізації (Ю.Богинська, О.Караман, О. Кононко, С. Курінна, І. Печенко, 

Р. Пріма). 

У працях психологів відбито результати дослідження соціально-

психологічної атмосфери середовища, психологічних процесів і явищ, 

характерних для первинного періоду соціалізації й пов’язаних з особливостями 

особистісного зростання дітей (В. Кудрявцев, Д. Ельконін, В. Петровський, 

Д. Фельдштейн, І. Бех, Л. Божович, С. Куліковська, О. Кононко, Т.Піроженко); 
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аналіз стосунків з однолітками та методи впливу й становлення позитивних 

взаємин однолітків (М. Розин, А. Мазурова, М. Кондратьєв, І. Башкатов, 

О. Лішин, В.Абраменкова).  

Вивчення культурологічної, етнографічної літератури засвідчили такі 

результати: розкрито та встановлено місце дитячої субкультури в загальній 

культурі суспільства (І. Кон, М. Осоріна, Г. Трайдіс, І. Котова); визначено та 

структуровано поняття «дитяча субкультура» (В. Гуров, О. Кононко, 

В. Кудрявцев, Ю. Лебедєв, Л. Хулаєва). Більш дослідженими виявилися окремі 

складові дитячої субкультури: фольклорне надбання (О. Капиця, Г. Виноградов, 

І. Карнаухова, Б. Шаргин, М. Булатов, Н. Колпакова, Т. Мавріна, Г. Ващенко, 

В. Сухомлинський, Є. Саявко); дитячі ігри та мотиви ігрової поведінки 

(Л.Артемова, Ю.Богинська, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, І. Прусс, 

М. Череднікова), дитячий гумор та його вплив на становлення особистості 

(Л. Виготський, Е. Заіка, А. Лурія, Ф. Юдович, С. Курінна). 

Водночас аналіз різних концепцій та напрямів наукового вивчення 

соціального розвитку дітей дає підставу стверджувати, що вимагають 

подальшого вивчення зв’язки, закономірності, взаємозалежності процесу 

соціалізації дітей шести – семи років, недостатньо визначено умови успішного 

його перебігу в рамках дитячої субкультури. 

Проведений теоретичний огляд літературних джерел також підтвердив 

особливу актуальність проблеми соціалізації дітей на етапі зміни соціального 

статусу від малюка до школяра – у період шести – семи років. Проблема 

взаємин дорослого світу і світу дитинства набуває особливої гостроти й 

значимості на цьому етапі життя, коли дитина відчуває гостру потребу в 

дитячому співтоваристві, дитячій субкультурі, яка надає їй простір для 

самореалізації й випробування себе й своїх можливостей, а також своєрідне 

психологічне укриття від несприятливого впливу дорослих. Саме в дитячій 

групі, у співтоваристві однолітків виявляється можливою справжня спільна 

діяльність на рівних, необхідна для адекватної дитячої соціалізації.  
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ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 

У сучасних умовах урбанізації, комп’ютеризації, загострення 

соціальних проблем, незадовільного екологічного стану в Україні важливого 

значення набуває повноцінний гармонійний розвиток дітей, підвищення рівня 

адаптаційних можливостей їх організму. Дошкільне дитинство є періодом 

первинного фактичного становлення особистості. Різниця між потенційною 

спроможністю кожної дитини стати особистістю і мірою реалізованості 

(нереалізованості) цієї спроможності визначає характер особистісного 

зростання на кожному етапі життєвого шляху. 

У світлі вимог до сучасної освіти одним з найголовніших завдань є 

формування системи навчання і виховання, яка передбачає інтегрований 

освітній, оздоровчий і загальний виховний ефект, що є запорукою 

оптимального фізичного, інтелектуального, духовного розвитку дитини. До 

маловивчених аспектів зазначеної проблеми належать взаємозв’язок і взаємодія 

компонентів морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості, 

інтелектуального і морального розвитку дітей 4, 5 і 6 років; визначення 

структури і розробка теоретико-методологічних засад концепції формування 

гармонійно розвиненої особистості дітей у процесі фізичного виховання; 

розробка і обґрунтування організаційно-методичних засад реалізації 

комплексного розвитку складових особистості (рухових, розумових, 

моральних) у процесі фізичного виховання в умовах ЗДО. 
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Визначено, що структуру особистості дитини складають такі компоненти: 

дитячий світогляд, базові якості, потребово-мотиваційна сфера, самосвідомість, 

емоційна сфера, вольова сфера, фізичний стан. 

Фізичне здоров’я є фундаментом здорової особистості, а від психічного 

залежить моральне, інтелектуальне, духовне і соціальне. Тому цілком 

закономірно, що в багатьох державних документах наголошується на 

необхідності зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей та молоді. 

Фізична культура є невід’ємною частиною загальної культури людини. Це 

найбільш доступний засіб зміцнення здоров’я, а також  ̶  психічного, духовного, 

фізичного та соціального розвитку особистості, що підкреслюється в основних 

державних документах: Державна національна програма «Освіта (Україна 

XXI століття)»; Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Цільова 

комплексна програма «Фізичне виховання - здоров’я нації», Національна 

доктрина розвитку фізичної культури і спорту, Закон України «Про дошкільну 

освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні та ін. 

Таким чином, саме фізичне виховання розглядається сучасною 

педагогічною і психологічною наукою як особливий вид діяльності, що 

сприяє вихованню кращих фізичних, моральних, інтелектуальних, психічних 

якостей і пов’язаний з формуванням цілісної, гармонійної особистості та її 

здоров’я [1]. 

Однак, зараз яскраво проявляється протиріччя між декларативними 

заявами про необхідність формування гармонійно розвиненої особистості та 

практичною діяльністю у цій сфері. 

Традиційні підходи до фізкультурно-оздоровчої роботи з 

дошкільнятами часто не відповідають сучасним вимогам і потребують 

заміни на такі, які б ефективніше сприяли вирішенню завдань зміцнення 

здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості, своєчасного фізичного, 

інтелектуального і морального розвитку дитини та формуванню уяви про 

здоровий спосіб життя. 
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Особливої гостроти набуває необхідність оновлення сучасного 

змісту дошкільної освіти, зокрема, спеціальної фізкультурної освіти 

(О. Томенко), у зв’язку з тим, що в Україні сьогодні спостерігається зниження 

рівня «здоров’я нації» як інтегративного показника фізичного, психічного і 

соціального здоров’я громадян, особливо, дітей дошкільного віку. Нині майже 

80% дітей мають одне або кілька захворювань, лише 15 -20% малюків 

народжуються цілком здоровими, у кожної третьої дитини фіксуються 

відхилення у фізичному або психічному розвитку (Г. Апанасенко, О. Богініч, 

Л. Калуська, З. Калуський, Т. Круцевич). Підтвердження цього знаходимо у 

дослідженнях М. Єфименка, «нині 65-97% дошкільнят мають проблеми зі 

здоров`ям: опорно-рухового апарату, слабкий імунітет, нервові розлади тощо» 

[2, с. 10]. 

Дослідженню феномену здоров’я присвячена значна кількість наукових 

праць, де визначені такі його види, як фізичне, соматичне, психічне, 

інтелектуальне, емоційне, духовне, моральне та соціальне (М.  Амосов, 

В. Бобрицька, Е. Буліч, І. Муравов та ін.). 

Водночас, питання формування цілісної особистості дошкільнят, 

взаємозв’язок і взаємозалежність розвитку її основних структурних 

компонентів у процесі фізичного виховання не було предметом спеціальних 

досліджень. 

Отже, гармонійно розвинена особистість дитини дошкільного віку – це 

результат інтеграції її рухових, когнітивних і соціально-моральних 

компонентів, які відповідають віковим нормам розвитку дитини на певному 

етапі онтогенезу. Досягнення гармонії особистості дитини можливе у процесі 

фізичного виховання, що забезпечується реалізацією принципу цілісного 

розвитку, який полягає у єдності тілесного, інтелектуального та соціально-

психологічного компонентів у формуванні особистісної фізичної культури. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

ЗАСОБАМИ МУЗИКИ 

Актуальність проблеми естетичного виховання дошкільників пов’язано з 

тим, що особистісна орієнтація сучасної освіти передбачає прилучення дитини 

до творчої діяльності, переймання естетичного досвіду людства, що є основою 

естетичного розвитку особистості. 

Вирішального значення набуває осмислення конкретних питань 

естетичного виховання та базових теоретичних засад формування естетичної 

культури особистості. Так, у Національній доктрині розвитку освіти України 

ХХI століття визначено основну мету освіти, яку спрямовано на естетичне 

виховання та всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, 

формування її духовних смаків, ідеалів та розвитку художньо-творчих 

здібностей. 

Психологічні основи естетичного виховання особистості ґрунтовно 

розкрито у наукових працях Б. Ананьєва, Л. Божович, Л. Виготського, 

В. Моляко, Б. Теплова. 

Філософсько-естетичні особливості цієї проблеми розглядають Ю. Борев, 

І. Гончаров, М. Киященко, В. Ядов. 

У естетико-педагогічному аспекті проблема естетичного виховання 

широко репрезентована у працях видатних українських педагогів та діячів 

освіти О. Аліксійчук, Л. Артемової, Г. Ващенка, Н. Вєтлугіної, І. Зязюна, 

С. Лисенкової, О. Поліщук, О. Рудницької та багатьох інших. 

Але залишаються не до кінця розкритими питання естетичного виховання 

старших дошкільників засобами музики, оскільки саме музика, торкаючись 

емоційної сфери людини, впливає на формування її моральних і естетичних 

смаків та ідеалів. Досліджувались лише окремі аспекти цієї проблеми: 

естетичне виховання школярів засобами народної музично-поетичної творчості 
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(Б. Брилін, С. Горбенко, Т. Дорошенко, І. Климчук, О. Лобова, В. Юцевич та 

інші); формування естетичної культури школярів засобами народної творчості 

(О. Маленицька); розвиток творчої активності у процесі навчання гри на 

народних музичних інструментах (В. Лабунець, І. Маринін). 

Метою нашого дослідження є проаналізувати особливості естетичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку та виокремити музику, як один із 

основних засобів естетичного виховання дошкільників, що вводить дітей у світ 

музичного мистецтва, знайомить з музичною культурою різних народів. 

Зазначимо, що естетичне виховання розглядається вченими як процес 

цілеспрямованого формування якостей всебічно розвиненої особистості, що дає 

можливість їй сприймати природні та соціальні реалії, діяти та творити 

відповідно до загальнолюдських ідеалів гармонії та краси. 

Основою естетичного виховання, на думку В.Сухомлинського, є краса. 

«Краса – це глибоко людське! Краса існує незалежно від нашої свідомості й 

волі, але вона відкривається людиною і осягається нею, живе в її душі, – не 

було б нашої свідомості – не було б і краси. ...Краса – це радість нашого життя» 

– наголошував педагог [8]. 

Враховуючи особливості розвитку онтогенезу, естетичне виховання 

старших дошкільників спрямоване на формування здатності сприймати 

дитиною прекрасне у навколишньому середовищі і мистецтві, на розвиток 

естетичних почуттів, суджень, смаків, умінь, творчих здібностей, потреби брати 

участь у створенні прекрасного в житті та художній творчості. 

Естетичне виховання дитини – процес, який формується під впливом 

різних життєвих обставин і дій, що володіють естетичними засобами. 

Висловлюючи свої естетичні судження про речі і явища, діти дошкільного віку 

переживають певні естетичні почуття. Педагогічно організований процес 

естетичної дії на старших дошкільників має за мету не лише ознайомлення їх із 

різними видами і творами мистецтва, а й передбачає освоєння дітьми 

прекрасного в мистецтві та довкіллі, і є процесом естетично правильної 

організації всього дитячого життя. 
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Якщо естетичне виховання розглядати як процес формування цілісного 

сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; 

здатність до творчого самовиявлення, то ця здатність вимагає свідомого, 

цілеспрямованого, планомірного та систематичного розвитку особистості. 

Основою, на якій здійснюється естетичне виховання старших 

дошкільників є певний рівень художньо-естетичної культури особистості, її 

здатності до естетичного освоєння дійсності. Цей рівень виявляється як у 

розвитку всіх компонентів естетичної свідомості (почуттів, поглядів, 

переживань, оцінок, смаків, потреб та ідеалів), так і в розвитку умінь і навичок 

активної перетворювальної діяльності у мистецтві, праці, побуті, людських 

взаєминах. Формування у старших дошкільників певної системи художніх 

уявлень, поглядів, які зможуть допомогти їм виробити в собі дійові критерії 

естетичних цінностей, готовність та уміння вносити елементи прекрасного у 

своє життя, починається із сприймання довкілля. 

Естетичне виховання пронизує всі сфери дитячого життя, воно 

забезпечується всіма ланками виховання і використовує багатство і 

різноманітність його засобів. Завданням естетичного виховання є не тільки 

розширення художнього сприймання почутих музичних творів, а й організація 

людських почуттів, духовного зросту особистості, регуляція і корекція 

поведінки. Методологічною основою і важливим принципом естетичного 

виховання старших дошкільників на сучасному етапі має стати ідея 

комплексного підходу, яка у реалізації системи естетичного виховання має 

подвійне значення. 

По-перше, система естетичного виховання має будуватися таким чином, 

щоб різні види мистецтва постійно взаємодіяли між собою у процесі впливу на 

дитину, тобто наявна необхідність тісної взаємодії мистецтва на основі 

міжпредметних зв’язків. 

По-друге, естетичне виховання як виховання засобами мистецтв 

(особливо музичного), так і засобами дійсності повинно стати органічною 

частиною будь-якого виду виховання. 
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Естетичне виховання відіграє важливу роль у формуванні особистості. 

В.Сухомлинський не лише теоретично узагальнив, але й практично довів 

нерозривну єдність естетичних почуттів людини з її світоглядними, 

моральними переконаннями. Він наголошував: «Естетичне виховання 

нерозривно пов’язане з формуванням ідейного обличчя особистості, 

естетичного і морального ідеалу дитини, підлітка, юнака і дівчини» [8]. 

«Благородство, моральна гідність людини, – підкреслював педагог, – 

визначаються тим, на скільки широкий світ охоплює сфера її емоційного 

життя» [8]. 

В.Сухомлинський неодноразово вказував на те, що без поетичного, 

емоційно-естетичного джерела не можливий повноцінний розвиток дитини: 

«...Добрі почуття сягають у дитинство, а людяність, доброта, лагідність, 

доброзичливість народжуються в праці, турботах, хвилюваннях про красу 

навколишнього світу. Добрі почуття, емоційна культура – це серцевина 

людяності. Якщо добрі почуття не виховані в дитинстві, їх ніколи не виховаєш, 

тому що це суто людське утверджується в душі одночасно з пізнанням перших і 

найважливіших істин, одночасно з переживанням і відчуванням найтонших 

відтінків рідного слова. В дитинстві людина повинна пройти емоційну школу – 

школу виховання добрих почуттів» [8]. 

Серед різних видів мистецтва особлива виховна роль належить 

музичному вихованню, яке вводить дітей у світ музичного мистецтва, 

знайомить з музичною культурою різних народів, сприяє збагаченню індивіда 

знаннями законів музичного мистецтва, необхідними для розуміння його 

сутності, формуванню смаку, музичних здібностей, виробленню навичок і 

вмінь, які дозволять дітям дошкільного віку бути активними слухачами, 

вмілими виконавцями. Торкаючись емоційної сфери людини, музика впливає 

на формування її моральних і естетичних смаків та ідеалів. 

В. Сухомлинський приділяв велику увагу музиці в естетичному вихованні 

дітей. Він стверджував: «Музика тісно пов’язана з ліричною поезією і є 
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немовби наступною сходинкою в духовному розвиткові людини. У вихованні 

музикою виражається єдність моральної, емоційної і естетичної сфер людини. 

Музика – це мова почуттів. Мелодія передає найтонші відтінки почуттів, 

недоступні слову. Музика починається там, де кінчається слово. І якщо словом 

обмежується проникнення вихователя в потаємні куточки юного серця, якщо 

після слова не починається тонше й глибше проникнення – музика, виховання 

не може бути повноцінним. Твори образотворчого мистецтва утверджують в 

юній душі почуття величі й краси людини, підносять особистість в її власних 

очах...Щоб розуміти, переживати й любити живопис, людині треба пройти 

тривалу школу почуттів... в світі природи» [8]. 

Музичне мистецтво впливає на людину вже в перші роки її життя і займає 

значне місце в її загальному культурному розвитку. 

Музика є постійним супутником людини у всьому її житті. Стендаль 

писав: «Музика – єдине мистецтво, яке пронизує людське серце так глибоко, 

що може зобразити навіть переживання його дум». Музика близька емоційній 

натурі дитини. Під впливом музики розвивається її художнє сприйняття, 

багатшим стає переживання. 

Музика – найбільше джерело естетичної і духовної насолоди. Вона 

супроводить людину впродовж усього її життя, викликає емоційний відгук, 

схвильованість, прагнення до дії. Вона здатна надихнути, запалити людину, 

вселити в неї дух бадьорості та енергії, але може і привести в стан туги, 

скорботи або тихого смутку. 

Радісна, бадьора, героїчна музика піднімає настрій, порушує, підвищує 

працездатність. Спокійна, лірична – знімає напругу, заспокоює, усуває гнітючу 

втому. Але не тільки різноманітна за своїм змістом музика може по-різному 

діяти на людину. Звичайно, багато в чому це залежить від підготовленості 

людини до сприйняття музики, від рівня розвитку її слухового досвіду, 

естетичного смаку, загальної культури. 

Завдання і зміст музичного виховання дошкільників визначаються 

загальними цілями всебічного розвитку особистості і, зокрема естетичного 



140 
 

виховання: залучення дітей до діяльності в галузі мистецтва, розвиток 

естетичного сприйняття та емоційної чутливості на музичні твори, виховання 

любові до музики, розвиток музичних здібностей, формування музичного смаку 

і виховання прагнення проявити себе в музичній діяльності, тобто розвиток 

художньо-мистецьких здібностей дітей. 

Ураховуючи величезну дію музики на емоції і прагнення дитини 

зрозуміти і відчути її зміст, особливо важливо використовувати музичні твори, 

що художньо конкретно відображають близьку і доступну їй дійсність. 

Н. Ветлугіна наголошувала на тому, що музичний матеріал для дітей 

повинен бути ретельно підібраний: «Найбільші музиканти світу – композитори, 

музикознавці педагоги – зважували, якою повинна бути музика для дітей. На 

думку багатьох з них, творчі діячі повинні мати ясне уявлення про передові 

ідеали нашого часу і створювати глибоку демократичну музику, яскраву в її 

жанровій характеристиці: дітей, особливо маленьких, треба виховувати на 

народній пісні з яскраво виявленою основою ладу. Писати слід в традиційно-

класичній манері, але удосконалюючи її прийоми. Разом з тим, музика для 

дітей будується не у відриві від тих досягнень в області мелодії, гармонії, 

поліфонії і ритму, якими відрізняються сучасні твори. Вона створюється 

професіоналами. Не можна допустити примітивізму, припускаючи, що дітям 

він доступний» [4]. 

Музичне мистецтво, відображаючи життя, затверджує моральну красу 

людини, цінність дружби, розкриває багатство душевного світу. Діти дуже 

гостро відчувають прекрасне і тягнуться до нього. Сприйняття творів 

музичного мистецтва містить для цього необмежені можливості. В процесі 

систематичної роботи діти набувають уміння слухати музику, запам’ятовувати і 

впізнавати її, починають радіти їй; вони проймаються змістом твору, красою 

його форми та образів. У дітей розвивається інтерес до музики, а згодом і 

любов до неї. Через музичні образи дитина пізнає прекрасне в навколишній 

дійсності, в природі. Краса художньої форми, зрозумілий зміст музичного 
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твору сприяють появі естетичних відчуттів художнього образу і через нього до 

життя, впливають на виховання художнього смаку дитини. 

Завдання естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку 

вимагає до будь-якого музичного твору, хай найпростішого, відношення як до 

витвору мистецтва. Тому кожна пісня, танець мають виконуватися емоційно, 

виразно, викликати у дітей радість. 

Недбало виконана пісня або танець втрачають свою естетичну цінність і 

негативно впливають на процес музичного розвитку. Виразне ж виконання 

викликає у дітей бажання неодноразово повторювати пісні, танці, ігри, а також 

внести до них щось нове, що сприяє розвитку дитячої творчості. Крім того, 

пізнання дитиною краси музики, її багатющої образності, засобів виразності 

залучають її до світу прекрасного, розвиває потребу вносити музику до свого 

життя. 

Музика розвиває естетичні властивості особистості дитини. 

Співпереживання дитиною відчуттів, виражених в музиці, – шлях до 

формування її моральності. Звертаючись до відчуттів дитини, музика впливає 

на них сильніше, ніж домовленості або вказівки. 

Отже, формування естетичних смаків і ідеалів – обов’язкова умова 

виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Використання 

музичного мистецтва для поглиблення вражень дитинства – ось важливе 

завдання, яке необхідно здійснити педагогу в процесі виховання дітей 

дошкільного віку, користуючись музикою як одним із засобів емоційно-

образного пізнання дитиною навколишнього світу та формування її 

особистості. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ  

Я-КОНЦЕПЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В умовах сучасних соціально-економічних перетворень у нашій країні 

стає очевидною потреба виховання активного та свідомого молодого покоління 

громадян. Одним із найважливіших завдань сучасного освітнього процесу, 

таким чином, стає виховання цілісної особистості, розкриття особистісного 

потенціалу кожної дитини, оскільки лише цілісна, спрямована на розвиток 

особистість є активним та свідомим суб’єктом громадянського суспільства. 

Реалізація цього завдання може забезпечуватися у контексті особистісно 

орієнтованого виховання, визнання людини найвищою цінністю, її 

неповторності та індивідуальності. Освітня система повинна забезпечити 

сприятливі умови для розвитку і виховання дітей. Однією із передумов 

виконання цього завдання є розвиток у дітей самосвідомості та виховання 

позитивної Я-концепції.  

У становленні Я-концепції важливим періодом є старший дошкільний вік, 

в якому набуває активного розвитку рефлексивне мислення. Діти відкривають 

свої можливості, виходять на новий рівень усвідомлення власних дій, пізнання 

навколишнього світу та самих себе. Від особливостей становлення Я-концепції 

у цьому віковому періоді залежить подальший розвиток та життєвий шлях 

особистості. 

Саме тому створення умов для виховання позитивної Я-концепції у 

період дошкільного дитинства є необхідним складовим елементом кожної 

особистості. Дошкільний вік, як писав А. Леонтьєв,  ̶  це період первинного 

фактичного складу особи. Саме в цей час відбувається становлення основних 

особових механізмів і утворень. Розвиваються тісно пов’язані один з одним 
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емоційна і мотиваційна сфери, формується самосвідомість. Упродовж 

дошкільного віку спостерігається закономірний поступальний процес: від 

елементарного самовідчуття і актів самопізнання, диференціюючих Я і Не-Я, 

дитина переходить до усвідомлення себе як стійкого об’єкту уваги і стосунків з 

боку інших людей і одночасно як активного суб’єкта діяльності, носія тих або 

інших рис і якостей, володіння якими дають їй певне соціальне положення, 

рівень домагань тощо. 

Проблема формування самосвідомості людини та її уявлень про себе 

тривалий час розроблялася в контексті психологічної науки. Поняття та 

структура феномену Я-концепції розкриті такими вітчизняними та зарубіжними 

вченими, як Р. Бернс, В. Джеймс, Е. Еріксон, Ч. Кулi, Дж. Мiд, К. Роджерс, 

З. Фройд, К. Абульханова-Славська, М.  Боришевський, Р.  Каламаж, І.  Кон, 

О.  Жигайло, С.  Максименко, А. Налчаджян, О.  Соколова, І.  Чеснокова та 

інші. Я-концепцію в аспекті становлення самосвідомості особистості 

розглядали Л. Божович, Б.  Ананьєв, В.  Столін, П. Чамата. 

Саме дошкільний вік є найважливішим етапом в розвитку особистості. Це 

період початкової соціалізації дитини, залучення її до світу мистецтва і 

культури, час встановлення початкових стосунків з провідними сферами буття, 

світом людей, предметів, природи і власним світом; період, коли закладаються 

основи самосприйняття особи. І якщо в цьому віці буде закладений фундамент 

позитивного самосприйняття це забезпечить сприятливий особовий розвиток в 

цілому. 

Я-концепція це узагальнене уявлення людини про саму себе, система її 

установок відносно власної особи, вона грає найважливішу роль у формуванні 

цілісної особи. Я-концепція включає образ-Я і самооцінку.  

Образ-Я ̶ це сукупність чуттєвих відчуттів, сприйнять, уявлень і 

характерних образів своїх дій по відношенню до самого себе і інших. За 

допомогою сприйняття і розуміння іншого дитина приходить до розуміння 

себе. Самооцінка ̶  це компонент самосвідомості, що включає разом зі знаннями 

про себе оцінку людиною своїх фізичних характеристик, здібностей, моральних 
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якостей і вчинків. Структура самооцінки представлена двома компонентами  ̶  

когнітивним і емоційним.  

У психологічних словниках поняття «Я – концепція» (від лат. conceptio – 

система, задум, розуміння) – цілісний, хоч і не позбавлений внутрішніх 

суперечностей, образ власного «Я», який є установкою людини стосовно себе. 

«Я» містить такі компоненти: 1) когнітивний складник – «Образ-Я» – уявлення 

індивіда про самого себе, про свої якості, здібності, зовнішність, соціальну 

значущість тощо; 2) оцінний складник – «Ставлення-Я» – самооцінка, 

самоставлення, самоповага тощо; 3)  поведінковий складник – «Вчинок-Я» – 

потенційні поведінкові реакції, конкретні дії, самопрезентації, які можуть бути 

викликані «Образом-Я» і «Ставленням-Я». У структуру «Я-концепції» входять: 

1) «фізичне Я» – схема власного тіла; 2) «реальне-Я» – уявлення про себе в 

теперішньому часі; 3) «динамічне Я» - те, яким суб’єкт має стати; 4) «соціальне 

Я» - співвіднесене зі сферами соціальної інтеграції (статевою, етнічною, 

громадянською, рольовою та ін.); 5) «екзистенційне Я» – оцінка себе в аспекті 

життя і смерті; 6) «ідеальне Я» - те, яким суб’єкт,  на його думку, повинен бути, 

орієнтуючись на моральні норми; 7) «фантастичне Я» – те, яким суб’єкт бажав 

би бути, якщо це було б можливим [3, с. 203]. 

Дослідниці К. Крутій, О. Фунтікова дифініцію «Я – концепція» 

розглядають як «відносно стійку, більш-менш усвідомлену ситстему уявлень 

індивіда про самого себе, на основі якої він будує свою взаємодію з іншими 

людьми. «Я – концепція» містить такі компоненти: когнітивний – образ своїх 

якостей, здібностей, зовнішності, соціальної значимості тощо; емоційний – 

самоповага, самозакоханість, самознищення тощо; оцінювально-вольовий – 

прагнення підвищувати самооцінку, заслужити повагу тощо [1]. 

Особливості Я-концепції і самооцінки залежать від також від внутрішньої 

духовної праці Я, коли Я враховує те, про що «відомо» тільки Я і що невідомо, 

на думку Я, іншим. У деяких випадках самооцінка може бути причиною 

внутрішньоособистісного конфлікту, що часто призводить до неврозів і 

психічних відхилень. Відхилення і виражається у невідповідності зовнішніх 
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оцінок (оцінки інших) і самооцінки Я. Якщо оцінка і самооцінка не збігаються, 

це може бути джерелом внутрішньоособистісного конфлікту (кризи, стресу), 

якщо оцінка педагога-музиканта буде інтегрована і Я-концепцію дитини, тобто 

прийнята до уваги. У певних ситуаціях виникають напівсвідомі «смутні» 

настрої (тривоги, хвилювання, веселощі тощо). Ці стани можуть чітко 

усвідомлюватися у вигляді змістових когнітивних подій (веселий, тому що 

радію упішному завершенню того-то; тривожуся, тому що не відбулася зустріч 

з тим-то). Виокремлюють такі характеристики Я-концепції: ступінь інтеграції; 

рівень усвідомлення; стабільність; самооцінка [2, с. 37]. 

Отже, розвиток Я-концепції дошкільника є базовим елементом для 

розвитку гармонійної особистості у період дошкільного дитинства. Я-

концепція ̶ одне з базових понять психології, відносно стійка сукупність 

уявлень індивіда про себе, інтегральна характеристика, на базі якої індивідом 

будується ставлення до себе та взаємодія з іншими людьми. У більшості 

визначень підкреслюються три її головних психологічні складові: Образ Я  ̶  

уявлення індивіда про самого себе. Розвиток уявлень про себе є важливою 

основою усвідомлення дитиною себе у цьому світі, виділення своєї цінності, 

унікальності і зв’язку з іншими людьми за допомогою включення малюка в 

активне спілкування з близькими дорослими і однолітками. Самооцінка – це 

елемент самосвідомості, що характеризується емоційно насиченими оцінками 

самого себе як особи, власних здібностей, етичних якостей і вчинків; важливий 

регулятор поведінки. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У 

ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ 

Порушення інтелекту чи розумова відсталість ‒ це стійке, незворотне 

порушення пізнавальної діяльності, викликане органічною поразкою мозку [1, 

с. 50]. Одна з найважливіших характеристик таких дітей – це низька освіта. 

Недорозвинення інтелектуальних функцій може виникнути внаслідок 

безліч найрізноманітніших явищ, які впливають на дозрівання мозку дитини: 

спадкові чинники, зокрема неповноцінність генеративних клітин батьків 

(розумова відсталість батьків, порушення хромосомного набору, алкоголізм, 

наркоманія); патологія внутрішньоутробного розвитку (різні інфекційні, 

гормональні захворювання матері під час вагітності, інтоксикації, травми); 

патологічні фактори, що діють під час пологів та в ранньому віці дитини: 

родова травма та асфіксія, нейроінфекції та різні соматичні захворювання 

дитини (особливо перших місяців життя, що супроводжуються зневодненням та 

дистрофією, що найбільш патогенно для мозку дитини), травми мозку; тяжкі 

дистрофії жінки, зараження плода, різні захворювання матерії та інші шкідливі 

фактори, які можуть сприяти порушенню у розвитку дитини [2, с. 20]. 

Головною особливістю розвитку такої дитини є незавершеність усіх 

етапів її психічного розвитку. На попередніх етапах його життя не 

закладаються передумови становлення психологічних новоутворень, 

притаманних наступного етапу. 

Цим дітям характерні незручність і незграбність, відсутність гнучкості та 

координації у діях великих та дрібних м’язових груп. Багато дітей соматично 

ослаблені. Мова сильно відстає у розвитку, погано розуміють жести, нерідко 

позбавлена міміки. Дітям характерна «польова поведінка» ‒ хапають у руки все, 
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що потрапляє у поле їхнього зору, але відразу залишають предмети, не 

виявляючи до них інтересу. 

У дітей 4-5 років не виявляються творчі прояви в діяльності, насамперед 

у грі, ручній праці.  Уява пасивна, дитина не ставить перед собою спеціального 

завдання уявити. Діти що неспроможні придумати закінчення незакінченої 

розповіді, вміють включатися у чужу роль, спостерігати проблеми формування 

уявлень та засвоєння знань і навичок. 

З продуктивних видів діяльності розумово відсталих дітей найбільше 

вивчено образотворчу діяльність. 

Розвиток образотворчої діяльності пов’язане з формуванням у дитини 

активного інтересу до навколишнього світу та надає можливість дитині 

відображати дійсність. 

Діти з порушеннями інтелекту до закінчення періоду дошкільного віку 

без цілеспрямованого корекційно-педагогічного впливу практично не 

опановують образотворчої діяльності. 

Образотворча діяльність формується уповільнено та своєрідно. 

Позбавлені спеціального навчання у закладі дошкільної освіти чи сім’ї вони 

довго залишаються на рівні простих каракуль і лише до кінця дошкільного віку 

переходять до предметних, і певною мірою сюжетних, малюнків. Малюнки 

виконують нечіткими, кривими лініями. Високо оцінюють результат своєї 

діяльності. Зовсім інша картина спостерігається у тих випадках, коли 

дошкільників спеціально навчають малюванню. 

Для дітей організовуються спеціальні заняття з навчання образотворчої 

діяльності. На початковому етапі заняття протікають у формі емоційно 

насиченої, привабливої гри, побудованої на тісній взаємодії з дорослими. Ці 

заняття спрямовані на створення передумов до розвитку образотворчої 

діяльності: виховання інтересу до графічного зображення, до себе та 

навколишнього світу; розвиток сенсорно-перцептивної сфери, аналітично-

синтетичної діяльності; формування предметної діяльності та елементарних 

образотворчих операційно-технічних умінь та ін. 
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Ліплення є першим, основним видом занять, необхідних для розумово 

відсталої дитини на початкових етапах формування образотворчої діяльності. 

На цих заняттях дитина знайомиться з основними ознаками предметів, 

намагається передати їх форму та величину. Увага дитини концентрується на 

предметі, а дії з обстеження предмета, що виконуються, закріплюються в слові, 

спочатку в пасивній, а потім і в активній мові дитини. 

Аплікація дозволяє дитині побачити контур предмета, який потім ляже в 

основу графічного образу, що є опорою для розвитку у дитини образотворчих 

навичок, тобто вміння зобразити предмет тієї чи іншої форми. Створюються 

умови на формування цілеспрямованої діяльності та розвитку загальних 

інтелектуальних умінь. 

Малювання виховує у дітей емоційне ставлення до світу. У результаті 

малювання розвиваються сприйняття, координація, вміння і навички, образна 

сфера загалом. Систематичні заняття малюванням сприяють нормалізації 

поведінки дитини, наповнюють змістом її самостійну діяльність [1, с. 160]. 

У ранньому віці у дітей, що нормально розвиваються, конструювання 

тісно пов’язане з сюжетною грою. Тому до дитячої конструктивної діяльності з 

будівельних матеріалів включаються різноманітні дрібні іграшки, що 

зображають людей, тварин, рослини, транспорт. 

Розумово відстала дитина, безсумнівно, потребує естетичного виховання. 

Більш того, під впливом організуючої і спрямовуючої підтримки дорослого він 

здатний відчувати гостріше, ніж його одноліток, що нормально розвивається. 

Саме в процесі музичних, художньо-ритмічних занять та занять образотворчим 

мистецтвом дитина може виявляти ті індивідуальні можливості, які не 

знаходять свого вираження під час інших занять у рамках корекційно-

розвиваючого навчання. Таким чином, естетичний розвиток сприяє гармонійній 

соціалізації дитини, які приймаються та заохочуються в конкретному 

соціальному оточенні [2, с. 214]. 

Отже, проаналізувавши дані про розвиток дітей з порушеннями інтелекту, 

з’ясувавши всі особливості їхнього психічного розвитку, можна сказати, що 
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розвиток творчих здібностей у цих дітей сильно запізнюється, а в деяких 

випадках творчі здібності не формуються зовсім. Розвиток якостей та 

характеристик творчих здібностей дітей з порушеннями інтелекту має низку 

особливостей: 

1. творча діяльність має репродуктивний, що відтворює характер; 

2. розвиток уяви та мислення, як одних з найважливіших характеристик 

творчих здібностей, залишається на ранньому рівні і не дають можливості 

застосування творчої сторони особистості у будь-якому з видів діяльності; 

3. часто діти «створюють» нові образи, як їм здається, але насправді ці 

образи є нагадуванням вже наявних у пам’яті. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГРУПАХ РАННЬОГО 

ВІКУ ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

Законом України «Про дошкільну освіту» передбачено можливість 

здобуття дошкільної освіти у різних типах закладів дошкільної освіти (далі 

ЗДО). Одним з них є Центр розвитку дитини (далі ЦРД), що «…забезпечує 

фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекцію психологічного і 

фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади 

чи виховуються вдома» [2]. Діяльність ЦРД регулюється «Положенням про 

центр розвитку дитини» [3] та іншими законодавчими документами. ЦРД 

утворюється на базі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, 

навчально-виховних комплексів. Діяльність ЦРД запроваджується згідно 

статуту, що затверджується засновником і Радою ЗДО та зареєстрований 

місцевими органами влади. До основних напрямів роботи ЦРД відносяться: 

організація роботи груп дітей з метою виконання вимог Базового компонента 

дошкільної освіти та програм дошкільної освіти і розвитку дітей; соціальна 

адаптація дітей до умов дошкільного закладу; надання педагогам та батькам 

кваліфікованої допомоги з питань розвитку, виховання, навчання, реабілітації 

та соціальної адаптації дітей, зокрема, й з необхідністю корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку. 

В Україні діють ЦРД різної форми власності (державної, комунальної, 

приватної), поява яких зумовлена соціальним замовленням – задоволенням 

потреби батьків у розвитку здібностей дітей і якісній освіті з раннього віку. 

Кількість ЦРД значно зросла впродовж 2000-х років; їх мережа досить 

розвинена в столиці і в обласних центрах та мало представлена або відсутня в 

сільській місцевості; існуючим центрам притаманна неоднорідність: існують 

мережеві ЦРД, що працюють централізовано в межах єдиного бренду; менші 
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центри охоплюють послугами мінімум дітей довколишнього району та можуть 

облаштовуватися у відповідно оснащених невеличких приміщеннях.  

Свою освітню діяльність ЦРД державного сектору запроваджують 

безоплатно (за виключенням благодійних внесків); існує можливість надання 

додаткових освітніх послуг у державних та комунальних закладах освіти, що 

регулюється нормативно-правовою базою [1]. Вартість платних послуг 

приватних ЦРД коливається залежно від місця розташування (місто, село), 

умов, переліку послуг. Відповідно організація освітньої діяльності у державних 

і приватних закладах має спільні й відмінні риси та свою специфіку.  

Державні ЦРД облаштовуються на базі садків чи шкіл. Приватні заклади 

створюються переважно у приватному секторі або у житлових будинках і 

порівняно з державними мають переваги в облаштуванні, оснащенні простору. 

Як і державні, частка ЦРД пропонують програму повного дня – із заняттями, 

харчуванням і денним сном та прогулянками, що зручно для батьків; для дітей 

можуть встановлювати ігрові кімнати з сухими басейнами, гірками, ігровими 

комплексами, батутами, облаштовують прибудинкову територію та ін.  

Основними відмінностями державних віж приватних є контингент дітей і 

кількість їх перебування: державні працюють з дітьми від 2-х років, а приватні 

ЦРД приймають малюків від 2-х місяців. Відповідно діти можуть знаходитися у 

ЦРД від кількох годин до повного дня; вони об’єднуються у малі групи за 

віковою ознакою, дуже рідко трапляються різновікові групи – діти 2-3- років. 

Незалежно від форми власності і типу ЦРД діти набувають освіти 

відповідно до Базового компонента дошкільної освіти України, що реалізується 

програмами дошкільної освіти. Діти раннього віку можуть розвиватися за 

державними компплексними, парціальними або авторськими програмами – за 

вибором педагогів. Дітям 1-3-х років пропонуються загальнорозвивальні 

заняття (комплексні, інтегровані), так і вузькоспрямовані, наприклад, музичне 

заняття. Заняття проводяться з малими групами дітей разом з батьками, що 

дозволяє  дитині  легше адаптуватися у новому соціальному оточенні, а 

педагогам реалізовувати індивідуальний і диференційований підходи. У 
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приватних ЦРД спектр пропонованих занять для дітей і батьків ширший – 

педагоги розробляють курси як для дітей (бейбі-йога, фітнес з малюками, бейбі-

танці, музика і театр для малюків), так і для батьків (консультації логопеда, 

психолога та ін., клуб батьків); педагоги є мобільними у реагуванні на запити 

батьків – створюють нові курси, запроваджують цікаві методи, форми роботи з 

малюками. Хоча все більше державних закладів реалізовує інновації, взаємодіє 

з науковцями, викладачами вищої школи, громадськии організаціями та ін. 

Спільною рисою роботи державних і приватних ЦРД є використання 

педагогами підходів і методик відомих педагогів (В. Сухомлинський, С. Русова, 

М. Монтессорі, Ж. Далькроз та ін.); цікавими є форми мистецької діяльності 

малюків (свята, художні заняття, театралізації, майстер-класи). Педагоги 

більше залучають батьків до розвитку дітей, які мають змогу ознайомлюватися 

з методиками, використовувати їх у домашньому навчанні, спілкуватися із 

педагогами та іншими батьками, а отже, підвищуються свій освітній рівень.  

В умовах карантинних обмежень робота у ГРВ в ЦРД зазнала змін: 

заклади практикують різні форми онлайн-навчання і дозвілля для батьків і 

дітей, пропонують мінікурси і сумісні відеоекскурсії, виставки робіт дітей у 

соціальних групах, навчальні відео в Ютуб, групові заняття на інтернет-

сервісах тощо.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В 

ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

У статті автор розглядає наукові підходи щодо визначення сутності 

поняття «розвивального середовища» дошкільного навчального закладу та 

виокремлення його основних функцій в організації освітнього процесу дітей 

дошкільного віку; надає характеристику «освітньо розвивальному середовищу» 

в закладах дошкільної освіти; визначає принципи на яких будується розвивальне 

середовище в дошкільному закладі; надає характеристику. 

Ключові слова: розвивальне середовище, освітньо розвивальне 

середовища, осередки розвивального середовища, принципи розвивального 

середовища. 

Одним із найважливіших завдань закладу дошкільного освіти в умовах 

національного відродження України постає проблема виховання всебічно 

розвиненої особистості. У цьому контексті важливого значення набуває 

проблема створення розвивального середовища в закладі дошкільної освіти. 

Основний нормативний документ, який визначає сучасні вимоги до 

змісту та обсягу дошкільної освіти в Україні, її пріоритети – Базовий компонент 

дошкільної освіти 2021 року [9]. Кроком на шляху до реорганізації та 

оновлення, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» [7], стали 

програма «Я у Світі» [8]. Програма орієнтуює педагогів дошкільних закладів на 

оновлення розвивального середовища у відповідності до життєдіяльності 

дошкільників.  

Поняття «середовище» широке за обсягом і об’єднує сукупність 

зовнішніх умов, чинників та об’єктів, серед яких народжується, живе та 

розвивається організм. Соціальне середовище – це дійсність, довкілля, що 

оточує дитину, в умовах якої відбувається розвиток людини, формування її 



155 
 

особистості [3, с. 129]. 

Тільки за умови грамотної організації розвивального середовища у 

дошкільному закладі навчально-виховний процес дошкільників перетворюється 

на процес саморозвитку і самовдосконалення особистості, сприяє прояву різних 

видів її активності (пізнавальної, ігрової, соціальної). Саме тому, освітнє 

середовище виступає основним засобом розвитку особистості дитини та 

джерелом її знань і досвіду. 

Однією з перших звернула увагу на проблему розвивального середовища 

М. Монтессорі, яка найважливішою передумовою розкриття дитиною 

внутрішнього потенціалу вважала вільну самостійну діяльність у створеному 

вихователем просторово-предметному середовищі. Тому, на її думку, завдання 

вихователя насамперед у наданні дитині засобів саморозвитку й ознайомленні її 

з правилами користування ними. Збагачене середовище передбачає єдність 

соціальних і природних засобів забезпечення повноцінної життєдіяльності 

дитини. Сюди відносять архітектурні та природничо-екологінчі об’єкти, 

художні студії, ігрові та спортивні майданчики, конструктори, тематичні 

набори іграшок, аудіо візуальні та інформаційні засоби виховання і навчання [6, 

с. 113]. 

Розвивальним середовищем є таке, що створює потенційні можливості 

для позитивного впливу різноманітних факторів у їхній взаємодії на 

формування цілісної особистості.  

Такими факторами, на думку О. Кононеко, є: створення в групі 

атмосфери спокою, радості, гарного настрою, поваги, довіри до дитини; 

наповнення життя дітей цікавими й приємними враженнями, змістовною 

діяльністю; уміння дорослих володіти собою, керувати власним настроєм, 

емоційними станами; попередження емоційного дискомфорту та виникнення 

неприязних стосунків між дітьми; відмова від авторитарного способу 

керівництва дитячим колективом із застосуванням наказів, заборон, погроз; 

використання ігрової, образотворчої діяльності для підтримки стабільного 

емоційного стану та корекції негативних емоційних проявів; організація 
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доцільного режиму дня для попередження перевтоми; намагання запобігти 

впливу на дітей негативних чинників соціального середовища: жорсткої 

регламентації буття, надмірної інтелектуалізації та надлишкових емоційних 

вражень, приниження гідності, некоректних впливів та емоційної 

неврівноваженості дорослих і однолітків [5, с. 132].   

Як зазначає А. Богуш, розвивальне середовище створює потенційні 

можливості для позитивного впливу різноманітних чинників у їх взаємодії на 

інтелектуальний розвиток дитини і формування цілісної особистості [1, с. 301]. 

У контексті проектування педагогічної реальності поняття «розвивальне 

середовище» і «освітнє середовище» є взаємообумовленими й утворюють 

конструкцію «освітньо розвивальне середовище», яка потребує детального 

вивчення. Слід зазначити, що до основних характеристик освітнього 

середовища визначають його розвивальну спрямованість, змістову насиченість, 

варіативність можливостей та інтенсивність взаємодії. 

Середовище, що оточує дітей у дошкільному закладі, повинно 

забезпечувати безпеку їхнього життя, сприяти зміцненню здоров’я і 

загартовуванню організму кожного з них. 

Неодмінною умовою побудови розвиваючого середовища є опора на 

особистісно-орієнтовану модель взаємодії між дітьми та дорослими. 

Крім того, створюючи розвивальне середовище в групі, важливо 

враховувати особливості дітей, що відвідують цю групу: віковий склад 

дошкільників, рівень їхнього розвитку, інтереси, нахили, здібності, особистісні 

якості тощо[2, с. 211].  

Розвивальне середовище – комплекс психолого-педагогічних, 

матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що 

забезпечують організацію життя дітей у дошкільному закладі. В цілому 

розвивальне середовище можна представити у вигляді круга, в центрі якого 

розташоване «Я» (мій простір, середовище мого внутрішнього життя) і який 

поділено на сегменти – предметно-ігрове, природне та соціальне середовище. 
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Аналіз науково-педагогічної літератури дає змогу стверджувати, що 

освітньо розвивальне середовище – це система умов і впливів, які сприяють 

активному розвиткові, навчанню, вихованню особистості дитини, її здатності 

до самостійної діяльності, умінню пристосовуватися до змін. 

Створюючи розвивальний простір у закладі дошкільної освіти, слід 

дотримуватися певних принципів, зокрема таких, як: безпечність, урахування 

закономірностей розвитку дітей, раціональність, динамічність, активність, 

комфортність кожної дитини, позитивне емоційне навантаження. 

Розвивальний простір групового приміщення передбачає створення 

спеціальних осередків. У групових приміщеннях дошкільного навчального 

закладу можна створити такі осередки: природознавчий; ігрової діяльності; 

дитячого експериментування образотворчої діяльності; музичний; художнього 

слова; народознавства;  розвивального навчання; спортивний; трудової 

діяльності; відпочинку та усамітнення; самопізнання; співпраці з батьками [2, 

с. 212]. 

Так, наприклад, природне розвивальне середовище сприяє виникненню у 

дошкільника інтересу та елементарних уявлень про об’єкти, явища природи, 

розкриває причинно-наслідкові зв’язки та взаємозалежність природного 

довкілля і людини як його частини, формує природодоцільну поведінку 

малюків. 

Для створення оптимального розвивального простору необхідно 

підібрати різне обладнання (ігрове, навчальне, спортивне тощо), продумати 

його оптимальне розміщення та визначити кількість. Важливо пам’ятати, що 

розвивальний простір створюють не для зручності педагога, а для того, щоб 

дитина могла вільно, відповідно до своїх смаків і настрою, обирати той чи 

інший осередок. 

Як відомо, незаповнене і безбарвне предметно-ігрове середовище чинить 

на дітей негативний вплив, гальмує розвиток особистості. Перенасичене 

предметне середовище так само погано впливає на дитячу психіку. І тільки 

періодично поновлюване, варіативне, оптимально організоване предметно-



158 
 

ігрове середовище має розвивальний вплив, спонукає дитину до активної 

пізнавальної діяльності, позитивно впливає на її емоційну сферу, мобілізує 

процеси мислення. 

Разом із тим, навколишнє середовище повинно при необхідності гасити 

надзвичайну активність, надавати можливість відпочити. Тому розвивальне 

середовище передбачає наявність місця для релаксації. Це може бути і «куточок 

усамітнення», і затишна кімната з м’якими меблями та іншими елементами, які 

сприяють відпочинку. Емоційний комфорт підтримується і за рахунок 

організації виставок дитячих робіт (малюнки, аплікація тощо) всіх дітей, 

незалежно від рівня виконання[4, с. 94–95]. 

Також, важливим компонентом розвивального простору, сприятливого 

для виникнення та розвитку самостійної дитячої діяльності, слід вважати і 

соціальне оточення, наявне коло спілкування з дітьми та дорослими. 

Вихователям закладу дошкільної освіти необхідно також уникати конфліктів, 

бути спокійними, уважними. Своєю поведінкою та діями вони мають позитивно 

впливати на розвиток психічних процесів у дітей. 

Отже, розвивальне середовище – це сукупність умов, які забезпечують 

різнобічний розвиток дітей; це система матеріальних об’єктів їхньої діяльності. 

Створення в дошкільному закладі повноцінного розвивального середовища та 

забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей – 

провідний засіб реалізації завдань сучасного реформування освіти. 

Адже правильно організоване розвивальне середовище сприяє соціалізації 

дитини, впливає на всі аспекти її розвитку. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ 

АНОМАЛЬНОЇ ДИТИНИ 

Розвиток аномальної дитини розуміється як складний процес, при якому 

дефект виникає в результаті порушення тих чи інших функцій, необхідних для 

нормального психічного розвитку. Той чи інший тип аномального розвитку 

залежить від місця, займаного цією функцією у загальному психічному 

розвитку, і зажадав від того, якому етапі розвитку настає порушення. В одних 

випадках порушуваними можуть виявитися основні властивості нервових 

процесів, тобто сила, врівноваженість чи рухливість, що впливає на подальший 

перебіг дитини.  

В інших випадках це порушення може стосуватися якоїсь приватної 

психічної функції, наприклад зорового та слухового сприйняття, рухових 

компонентів мови, рухової сфери, емоційно-вольової сфери. Цей приватний 

дефект може спричинити системне порушення, затримати загальний та 

психічний розвиток дитини. 

Своєрідність розвитку визначає, по-перше, характером аномалії 

(неповноцінністю зору, слуху, мовлення, розумової недостатності), важкістю 

порушення чи часу його наступу; по-друге, особливістю компенсації дефекту, 

яка залежить і від характеру навчання та виховання, і від особливостей 

спілкування аномальної дитини з оточуючими дітьми та дорослими [2]. 

Без глибокого психологічного дослідження неможливо врахувати 

особливості аномального розвитку. Цим займається галузь психології, що 

називається спеціальна психологія. Однією з галузей спеціальної психології є 

психологія розумово відсталої дитини (або олігофренія). 
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Психологія дитини олігофрена займається вивченням своєрідності 

розвитку психіки розумово відсталої дитини, шляхів формування її особистості, 

різко змінюється ходу її розвитку залежно від характеру навчання та виховання, 

збережених можливостей, на які можна покластися при навчанні та вихованні 

тих чи інших якостей, шляхів компенсації дефекту. 

Однією з важливих характеристик особистості дитини олігофрена є 

незрілість його емоційної сфери. 

Емоції та почуття відіграють істотну роль у розвитку особистості. У 

дитини-олігофрена наявність в емоційній сфері грубих первинних змін сприяє 

своєрідному психопатологічному формуванню характеру, нових негативних 

його якостей, що різко ускладнюють корекцію основного психічного дефекту. 

Ось чому вивчення емоцій та почуттів розумово відсталої дитини, їх 

формування та виховання мають таке важливе значення [1]. 

Як і всі інші діти, розумово відсталі діти упродовж усіх років свого життя 

розвиваються. 

Незрілість емоцій і почуттів розумово відсталої дитини обумовлена 

насамперед особливостями розвитку її потреб, мотивів та інтелекту. 

У олігофрена-школяра недорозвинення особистості найяскравіше 

проявляється в ігровій діяльності. 

У дитини-олігофрена дуже слабо розвинені потреби у нових враженнях, 

допитливість, пізнавальні інтереси, мало виражені спонукання до здійснення 

нових видів діяльності. Його діяльність і поведінка схильні до впливу 

безпосередніх, ситуативних спонукань зовнішніх впливів. Симптомами 

порушення емоційної сфери є дратівливість, підвищена збудливість, руховий 

неспокій, непосидючість, відсутність опосередкованої мотивації. На відміну від 

нормального школяра, у дитини-олігофрена немає формування соціальних 

почуттів. 

Незрілість в емоційній сфері проявляється у шкільний період, коли перед 

дитиною ставляться завдання, що потребує складної та опосередкованої форми 

діяльності. 
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Шкільний вік відрізняється низкою особливостей, які мають місце на 

рівних етапах розвитку дітей, і вимагають від дитини абсолютно нових видів 

психічної діяльності. Якщо в дошкільному віці дитина розвивалася в процесі 

гри та спілкування з оточуючими, то в школі вона потрапляє в умови навчання 

за твердою програмою. Змінюється тип провідної діяльності з ігрової до 

навчальної, перебудовуються мотиви. Основним мотивом стають вказівки 

вчителя. 

Для емоційної сфери розумово відсталої дитини характерні 

малодиференційованість, бідність переживань. 

Водночас відзначається жвавість емоцій у дитини – олігофрена 

(привітність, довірливість, жвавість), поряд із поверхнею та неміцністю. Такі 

діти легко перемикаються з одного переживання на інше, виявляють 

несамостійність у діяльності, легку навіюваність у поведінці та іграх, йдуть за 

іншими дітьми. 

Крім того, у дітей-олігофренів часто бувають неадекватні впливи емоції 

та почуття. В одних дітей спостерігається надмірна легкість та поверхова 

оцінка серйозних життєвих подій. 

Слабкість думки, інтелекту розумово відсталої дитини та незрілість, 

примітивність мотиваційно-потребової сфери гальмують у них формування 

вищих почуттів. 

Вивчення емоцій та почуттів такої дитини, правильне їх формування та 

виховання, сприяє формуванню її характеру, нових позитивних властивостей 

особистості та, зрештою, корекції основного психічного дефекту. 

Емоційний розвиток дошкільників – педагогічно зумовлений процес, 

сутнісно пов’язаний з особистісним розвитком дітей, процесом їх соціалізації, 

творчої самореалізації, введення у світ культури (культури взаємин, 

світосприйняття, самовираження та ін.) [3].  

Емоційний розвиток дітей може здійснюватися у різних блоках 

педагогічного процесу за умови логічного узгодження з цільовою 

спрямованістю та змістом діяльності, в рамках якої воно здійснюється, 
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органічного вписування у загальний режим дня. Експериментальне 

дослідження показало доцільність комплексного здійснення всіх напрямів 

педагогічної роботи у блоці спільної діяльності педагога з дітьми [3]. 

Отже, суть емоційного розвитку дітей полягає, звісно, над становленні 

стійких позицій, переконань, а тому, щоб активізувати моторні механізми 

емоційної експресії, сформувати адекватність емоційного реагування, 

виразність зовнішнього оформлення емоцій; закласти основи емоційного 

ставлення до світу, образного світобачення, орієнтованого відчуття, у 

самореалізації засобами різних видів діяльності та, насамперед, гри. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

У документах державного та міжнародного рівнів наголошується на 

необхідності розробки нових концептуальних підходів до виховання та освіти 

дітей, які відповідатимуть всім потребам особистості та сучасного суспільства. 

Розроблені й прийняті світовою спільнотою, з другої половини ХХ століття, 

документи міжнародного значення, зокрема: Декларація прав дитини (1959), 

Конвенція про права дитини (1989), Всесвітня декларація про забезпечення 

виживання, захисту і розвитку дітей (1990), документ спеціальної Сесії ООН в 

інтересах дітей «Світ, сприятливий до дітей» (2002), проект «Освіта для всіх» 

(2000) та ін. сприяли тому, що проблема раннього дитинства у країнах світу 

опинилися у фокусі посиленої уваги різних державних інституцій, науковців, 

фахівців різних галузей. У цьому контексті важливим було визначення 

Всесвітнім проектом «Освіта для всіх» (ОДВ), стратегії - «виховання і освіта 

дітей молодшого віку (ВОДМ)  спрямовується на виживання, ріст, розвиток і 

навчання дітей, включаючи аспекти їх здоров’я, харчування і гігієни, а також 

когнітивного, соціального, фізичного і емоційного розвитку, – від народження і 

до вступу у початкову школу в межах формальної і неформальної освіти [1].  

Аналіз вище означених документів дає підстави вважати однією із 

важливих вікових цінностей дітей, що впливають на успішність освітньо-

виховного процесу, природню емоційність дитини. Тому емоційна сфера є 

«центральною ланкою» (Л.С.Виготський), «ядром індивідуальності» 

(А.В.Запорожець) [3] особистості дошкільника, первинною структурою, що 

здійснює регуляцію поведінки та діяльності дитини, її орієнтацію в 

навколишньому світі . Емоції впливають на всі форми прояви активності дітей, 

забарвлюють спілкування, процес пізнання, відображення дійсності в 

малюнках, іграх, дають можливість яскравіше розкритися у будь-якій 

діяльності. 
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Таким чином, необхідність визначення теоретичних та методичних засад 

реалізації розвитку емоційного інтелекту дітей в сучасних дошкільних закладах 

є беззаперечною. 

Проблема емоційної сфери особистості розглядалась у багатьох 

дослідженнях вітчизняних та зарубіжних психологів і педагогів (І. Бех, 

Л.С. Виготський, А. Сухарєв, О. Чебикін, C. Ламберт, В. Меннігер та інші). 

Роль і місце емоцій у вихованні та навчанні дітей різнобічно представлені в 

працях П.П. Блонського, Н.Я. Грота, В.В. Зеньковського, І.Г. Песталоцці, 

І.А. Сікорського, К.Д. Ушинського та інші. Так, К.Д. Ушинський писав: 

«Вихователь не повинен залишатися байдужим до почуттів, що розвиваються в 

душі дитяти» [8, с. 604.] 

Історико-педагогічній аналіз дозволив з’ясувати, що у вітчизняній і 

зарубіжній педагогічній науці ученими і практиками розроблялися теоретичні 

та методичні засади впливу на емоції особистості, з метою підтримки її 

інтересу до різних видів діяльності, творчої активності, розвитку естетичного 

сприйняття, ціннісного ставлення до світу, формування етичних, естетичних 

уявлень, міжособистісних стосунків та ін. У цілому, можна зробити висновок, 

що успішність розвитку особистості науковці пов’язують із емоційною сферою 

і здебільшого наголошують на розвитку саме емоційного інтелекту (EQ). 

Ґрунтуючись на дослідженнях психологів і педагогів (зокрема: 

Б.Г. Ананьєва, І.Д. Беха, Г.М. Бреслава, Н.С. Єжкової, Є.К. Ізотової, 

А.В. Запорожця, О.Л. Кононко, Т.Д. Марцинковської, В.С. Мухіної та інші), 

можемо зробити висновки, що дошкільний вік є сенситивним періодом для 

цілеспрямованого впливу на їх емоційну сферу. І визначальними позиціями для 

цього стали такі:  

1) вирішальне значення дошкільного періоду життя у становленні 

фундаментальних утворень особистості, до яких відноситься і емоційна сфера. 

Пластичність нервової системи і сприйнятливість дитини до зовнішніх впливів, 

служать гарантами ефективності емоційного розвитку на цьому віковому етапі; 
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2) емоції домінують у всіх сферах діяльності дошкільника, яскраво 

прослідковується невіддільність його емоцій від процесів сприйняття, 

мислення, уяви, пам’яті та ін. Це забезпечує сприятливу основу для 

педагогічних дій, направлених на розвиток емоційної сфери дитини; 

3) ігрова, мистецька (музика, театр, сприйняття художніх творів), фізична 

та інші види діяльності дошкільника мають особливі емоціогенні властивості, 

які природним чином розширюють і збагачують змістовні (переживання) та 

інструментальні (вираження) компоненти емоційної сфери дітей [2].  

Не даремно, у кожній освітній лінії за Базовою програмою розвитку дітей 

дошкільного віку (БКДО) визначається передусім емоційно-ціннісне ставлення 

дитини до того чи іншого явища [9]. 

Що ж стосується безпосередньо особистісних компетенцій у 

дошкільника, то там чітко визначається як необхідність, сформувати емоційно-

ціннісне ставлення дошкільника до себе і оточуючих, розуміння основних 

емоцій і почуттів, усвідомлення чого хоче (не хоче); сформувати знання про 

добро і зло, як управляти собою, власною поведінкою в різних життєвих 

ситуаціях оперуючи усвідомленими ціннісними орієнтаціями, позитивними 

мотивами; сформувати здатність встановлювати причинно-наслідкові та 

смислові зв’язки між подіями і своїми переживаннями, адекватно реагувати на 

різні життєві ситуації, вчитися стримувати негативні емоції, співвідносить 

характер емоційної поведінки з її наслідками для інших. [9, с. 33]. Усе це і є 

відображенням основних характеристик емоційного інтелекту.  

Отож, емоційний інтелект виступає основною, ключовою cкладовою 

дошкільного виховання і освіти, що має прямий вплив на розвиток всіх сфер 

психіки дитини. 

З метою вивчення наявного рівня і якості емоційного інтелекту дітей 

старшого дошкільного віку в умовах традиційної організації педагогічного 

процесу було проведено три серії діагностичних методик. Основним джерелом 

ідей та завдань для цих методів були посібник О. Смірнової „Міжособистісні 

стосунків дошкільників: діагностика, проблеми, корекція” [7] та методичні 

https://www.pedrada.com.ua/article/2895-bkdo-2020-prokt-novogo-standartu-doshklno-osvti
https://www.pedrada.com.ua/article/2895-bkdo-2020-prokt-novogo-standartu-doshklno-osvti
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рекомендації В. Маралова. Визначені методи допомогли отримати відповіді на 

такі питання: 

– який рівень обізнаності дітей про себе та навколишніх людей, їх 

емоцій, почуттів, вчинків?;  

– чи сформовані у дітей уміння оцінювати і розрізняти власні 

емоційні стани та прояви; чи здатні до емпатії, емоційного реагування та 

оцінювання почуттів, вчинків і позицій інших людей?; 

– чи здатні емоційно та експресивно проявляти і стримувати власні 

емоції? 

Проведення дослідження виявило вікову диференціацію і труднощі в 

сприйнятті та розумінні дітьми емоційних станів, експресивних ознак, їх 

вербальне позначення. Були виявлені нестійкість типів сприйняття дітьми 

емоційних станів, відсутності індивідуальних уявлень про емоції, особистісного 

досвіду їх адекватного експресивного вираження. 

Результати якісного аналізу свідчать про наявність стійких вікових 

відмінностей в способах сприйняття дітьми експресії – від довербального до 

аналітико-синтетичного.  

Діагностика особливостей практичного вираження емоцій, їх моторного 

оформлення показала наявність стійких індивідуальних відмінностей у 

характері емоційних реакцій та експресивних дій. У більшості дошкільників 

прослідковується явне напруження в процесі експресивного оформлення 

ігрових дій, спостерігається підвищений м’язового тонус, примітивність і 

скованість рухів [6]. 

Статистична обробка результатів дає можливість побачити об’єктивну 

картину стану розвитку досліджуваної проблеми, яка свідчить, що у всіх 

вікових групах емоційний інтелект дітей 4-6 років життя переважно на 

середньому та низькому рівні. 

Теоретично і експериментально доведено, що у кожної людини  емоційна 

сфера має свої індивідуальні особливості та ступінь вираження, відповідно в 

кожного індивідуума свій рівень емоційного інтелекту, який піддається впливу, 
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корекції і розвитку. Проведене дослідження потребує продовження у контексті 

розробки і реалізації методичних рекомендацій щодо розвитку емоційного 

інтелекту дошкільників. 
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РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ВПРАВ 

Мислення – це вищий пізнавальний процес, що є породженням нових 

знань, активною формою творчого відображення і перетворення людиною 

дійсності, особливість якого полягає у виявленні суттєвих, необхідних зв’язків, 

що ґрунтуються на реальних закономірностях, відокремивши їх від випадкових 

співпадінь. Мислити – означає виявляти певні зв’язки і відношення. 

Мислення виникає в процесі життя дитини, в процесі її виховання. Перед 

появою мислення у дитини формуються інші види діяльності, які 

підготовлюють можливість виникнення розумного ставлення до дійсності. Для 

цього необхідний певний досвід, знання [4]. 

Розвиток логічного мислення – досить складний процес, оскільки 

потребує високої активності розумової діяльності, умінь робити висновки про 

загальні й істотні ознаки явищ і предметів. Зауважимо, що формування 

особистості дитини, навчання її творчо мислити, виховання активного 

ставлення до здобуття знань, розвиток її інтелектуальних і творчих здібностей, 

логічного мислення – завдання, важливість яких визначаються вимогами часу 

[2]. 

На думку М. М. Скаткіна, структура логічного мислення полягає в 

єдності таких компонентів, як високий рівень виконання логічних операцій, 

самостійність, гнучкість мислення, характер його зв’язку з наочно-образними 

компонентами [7]. 

Структуру логічного мислення представила В. С. Єгоркіна, яка вказує, що 

мислення має проблемний характер, у кожному конкретному випадку воно є 

вирішенням конкретного завдання, його процес відбувається на основі вже 
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накопиченого досвіду, уявлень, понять і прийомів діяльності. Авторка зазначає, 

що структура логічного мислення полягає в єдності розвитку таких логічних 

операцій, як: уміння виділяти суттєві ознаки предмета; рівень розвитку вміння 

порівнювати предмети та поняття; уміння узагальнювати; наявність у дітей 

теоретичного аналізу; розуміння кон’юнктивних та диз’юнктивних зв’язків між 

предметами [5]. 

Психологи, як Ж. Піаже, Л. С. Виготський, І. М. Сеченов,  

М. М. Поддьяков, Н. А. Підгорецька наголошують, що велике значення для 

розвитку логічного мислення має залучення дитини до усвідомленої діяльності, 

застосування на практиці внутрішніх психічних дій. І. Любченко, зробила 

висновки, що розвиток мислення дитини-дошкільника забезпечується 

узагальненням і ускладненням його практики і засвоєнням способів самої 

розумової діяльності [6]. 

Розвиток логічного мислення в дітей дошкільного віку відбуватиметься 

ефективніше, якщо в практичній діяльності враховувати індивідуально-вікові 

характеристики кожної дитини, її активізацію під час роботи; організацію 

практичної діяльності з використанням пошукових, цікавих питань для 

розвитку й удосконалення розумових операцій. Починати розвивати логіку 

потрібно з трьох років. Використовуйте для цього ігри, вправи, головоломки. За 

допомогою дорослих діти отримують знання, вивчають поняття, явища та 

процеси навколишнього світу. Якщо дитина отримує відомості з різних джерел, 

її логіка розвивається найбільш інтенсивно та активно.  

Щоб розвинути логіку дитині дошкільного віку застосовують ігровий та 

дидактичний матеріал. Педагоги розвивають логіку на заняттях, а батьки на 

прогулянках просто звертають увагу дітей на природні явища. Розвиток логіки 

не закінчується із завершенням дошкільного віку, а триває протягом період 

дорослішання [3]. 

Кожна дидактична гра має специфічне навчальне завдання, що відрізняє її 

від іншої. Ці завдання обумовлені передбаченим програмою навчальним і 

виховним впливом педагога на дітей і можуть бути різноманітними. Наявність 
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дидактичного завдання (або кількох) підкреслює спрямованість навчального 

змісту гри на пізнавальну діяльність дітей. 

Виконуючи під час гри ігрове завдання, діти виявляють активність, 

бажання і потребу розв´язати його. Як і дидактичні, ігрові завдання можуть 

бути найрізноманітнішими. Наприклад, під час гри в лото завдання полягає в 

тому, щоб першому закрити всі клітинки великої картки. Дидактичні та ігрові 

завдання відображають взаємозв´язок навчання і гри [1]. 

Практичний метод є провідним у активізації логічної мисленнєвої 

діяльності. Використовуючи його, дитина вчиться виконувати завдання сам або 

за допомогою дорослих. Практичний метод – основа у розвиток розумової 

діяльності. Він передбачає: 

– використання дидактичного матеріалу; 

– результат практичних дій – виникнення уявлень про предмети, 

явища; 

– використання сформованих понять на вирішення задач. 

Вправи у розвиток логічного мислення виконуються у колективі дітей чи 

індивідуально. Навчання відбувається в ігровій формі. Тому вся взаємодія 

побудована з використанням настільних та рухливих ігор, іграшок, спеціально 

підібраних за віком, та іншого наочного чи роздавального матеріалу. У 

молодшому дошкільному віці перед дітьми ставляться прості завдання, які з 

віком значно ускладнюються, тобто навчання відбувається від просто до 

складного. Для вдосконалення логічного мислення використовують такі 

вправи, які викличуть у нього інтерес та залучать до процесу навчання. 

Отримати необхідний результат допомагає чергування завдань, вкладених у 

вдосконалення розумової діяльності. 

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу зробити 

висновок, що логічне мислення – це процес пізнавальної діяльності, для якого 

характерне узагальнене й опосередковане відображення дійсності, при якому 

використовують логічні конструкції та готові поняття. Воно формується на 

основі образного мислення як вища стадія його розвитку; це тривалий і 
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складний процес, який потребує вмінь оперувати словами й розуміти логіку 

міркувань, володіти операціями (аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, 

узагальнення), формами (судження, умовивід) та методами (індукція, дедукція) 

мислення. Логічне мислення вимагає не лише високої активності розумової 

діяльності, але й узагальнених знань про істотні й загальні ознаки предметів і 

явищ дійсності, закріплені в словах. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що стимулювання розвитку 

логічного мислення у дітей дошкільного віку сприяє поліпшенню розумових 

операцій, підвищенню рівня пізнавальної активності і здатності вирішувати 

інтелектуальні завдання. Батькам і педагогам важливо розуміти, що надаючи 

дітям свободу для мислення і міркування, розвивають в них логічне мислення, 

можна допомогти зрозуміти, що є правильним, а що вимагає доопрацювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВИХ ВЗАЄМИН 

СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАСАДАХ ВИКОРИСТАННЯ 

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР 

Складні політичні, економічні, соціальні умови сучасного життя є 

причиною ворожості між людьми. Даний чинник, у свою чергу, призводить до 

проявів агресії, жорстокості, нетерпимості, відчуженості та байдужості навіть 

між близькими людьми.  

Дошкільний вік є унікальним періодом розвитку особистості. У цей 

період закладаються базові основи особистості, розвиваються різні види 

діяльності, виникає здатність до довільності поведінки, здатності 

співвідносити власні бажання й потреби рахуючись з іншими людьми, активно 

розвивається емоційно-вольова сфера. Також відбувається динамічний 

розвиток міжособистісних відносин дітей у спілкуванні, у різних видах 

діяльності, перш за все, у ігровій. У дошкільному віці закладаються основи 

чуйності, терпимості та дружелюбності в міжособистісних стосунках з 

однолітками та дорослими. 

У наукових дослідженнях вчених (А. Богуш, Н. Гавриш, І. Загарницька, 

О. Кононко, Т. Поніманська, Ю. Приходько та ін.) акцентується на 

необхідності посилення уваги до активізації особистісного потенціалу дитини, 

її гармонійної взаємодії з однолітками. Розвиток усвідомлення дитиною своєї 

поведінки з урахуванням ігрової діяльності розглядали вчені (Л. Божович, 

Л. Виготський, Д. Ельконін, С. Русова, та ін.). Феномен формування 

доброзичливих взаємин у дітей старшого дошкільного віку є предметом 

досліджень А. Богуш, Ж. Горіної, Л. Калмикової та ін. Проте питання 

формування доброзичливих взаємин у дітей старшого дошкільного віку 
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засобом сюжетно-рольової гри досліджено недостатньо і потребує сучасних 

актуальних наукових розвідок. 

Дослідниця Л. Врочинська, описуючи виховання взаємин між дітьми, 

заснованих на принципах гуманності, характеризує ці відносини як довірчі, 

доброзичливі, турботливі, з наявною взаємодопомогою та чуйністю один до 

одного. На думку авторки, гуманні відносини дітей дошкільного віку 

будуються на основі взаємних симпатій, прихильності, уміння оцінювати 

поведінку однолітків і свою; а усвідомлення дітьми правил моралі та 

моральності сприяє більш успішній побудові відносин [2, с. 123]. 

Гуманні відносини Р. Путіло визначає як соціально позитивні прояви 

турботи, взаємодопомоги, поваги, солідарності в групі [5, с. 139]. Дослідник 

зауважує, що для прояву істинно гуманних відносин дитина повинна мати 

здатність розуміти думки й почуття іншого, здатність до безкорисливої 

поведінки, а також готовності допомагати іншому й поділитися 

«індивідуально цінним» з іншими [5, с. 140]. 

До гуманних взаємовідносин, О. Синиця, відносить прояви 

співпереживання, співчуття, сприяння; надання допомоги, підтримки. Вона 

виділяє такі види гуманних відносин як доброзичливість, чуйність, уважність, 

дбайливість, справедливість [6, с. 9]. 

Л. Кузьмук доводить, що для формування гуманних відносин у 

дошкільнят слід розвивати важливі особистісні якості: співпереживання, 

взаєморозуміння, доброзичливість, дружелюбність, увагу [4, с. 45]. 

О. Кононко розглядає доброзичливість як один з важливих компонентів 

відносин дошкільнят один до одного, основу, на якій розвивається стійке 

позитивне ставлення до оточуючих. Вона розкриває складові доброзичливих 

відносин, до яких відносяться: вміння домовитися в спільній справі, з огляду 

на інтереси інших дітей; надання допомоги в різних ситуаціях; справедливе 

рішення розбіжностей і конфліктів; вміння виявляти співчуття до оточуючих, 

передбачати й запобігати несприятливим для інших наслідкам; чесність по 

відношенню до однолітків; прояв уваги [3, с. 29]. 
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Отже, доброзичливі взаємини в групі дітей дошкільного віку – це 

відносини, в яких проявляється позитивна установка на партнера, емпатія 

(співпереживання, співчуття, сприяння), доброзичливість, увага до іншого, 

прагнення до взаємодопомоги й взаємодії без насильства. 

Гра займає в житті дошкільника особливе місце. Вони 

використовуються на заняттях, у вільний час діти з цікавістю грають у 

вигадані ними ігри. Самостійні форми гри мають в педагогіці найважливіше 

значення для розвитку дитини. У таких іграх найбільш повно проявляється 

особистість дитини, тому гра є засобом всебічного розвитку (розумового, 

естетичного, морального, фізичного). У педагогічній теорії гра розглядається з 

різних позицій. З позиції психології відзначається вплив гри на загальний 

психічний розвиток дитини: на формування її сприйняття, пам’яті, уяви, 

мислення; на становлення його довільності. Соціальний аспект проявляється в 

тому, що гра – це форма засвоєння суспільного досвіду, її розвиток 

відбувається під впливом оточуючих (дітей і дорослих) [1, с. 17]. 

Варто зауважити, що сюжетно-рольова гра цілком може бути 

ефективним засобом формування доброзичливих взаємин у дітей старшого 

дошкільного віку. Її можна віднести до ігор, в яких старші дошкільнята 

активно використовують комунікативні вміння на всіх етапах (підготовчому, 

безпосередньо при проведенні гри, при аналізі гри) і у всіх її елементах. Саме 

цей тип ігор дозволяє моделювати спілкування в різних мовних ситуаціях, 

мотивує кожного учасника на володіння комунікативними вміннями, сприяє 

розвитку діалогічних умінь. 

Сюжетно-рольова гра має суттєвий вплив на формування доброзичливих 

взаємин  у дітей старшого дошкільного віку. Дитина починає розуміти й не 

губитися в поясненнях тих чи інших дій людей. Осягаючи систему людських 

взаємин, вона починає осмислювати своє місце в ній. 

Замість дорослого регуляторами сюжетно-рольової гри та ігор з 

правилами в старшому дошкільному віці стають однолітки. Вони самі 
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розподіляють ролі, стежать за виконанням правил гри, наповнюють сюжет 

відповідним змістом. 

Гра виховує дітей не тільки своєю сюжетною стороною, тим, що в ній 

зображується. У процесі реальних взаємин, що розгортаються з приводу гри – 

при обговоренні змісту, розподілі ролей, ігрового матеріалу – діти вчаться 

враховувати інтереси партнерів по грі, співчувати, поступатися, робити внесок 

в загальну справу. 

Отже, особливості доброзичливих взаємин у старшому дошкільному віці 

обумовлені специфічними рисами дітей цього віку: активізацією потреби в 

спілкуванні з однолітками, розвитком довільності поведінки, появою 

первинних етичних інстанцій, виникненням інтересу до внутрішнього світу 

іншої людини, її почуттів і переживань. Ефективним засобом формування 

доброзичливих взаємин у старших дошкільників є сюжетно-рольова гра. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Значна увага, на сучасному етапі розвитку суспільства приділяється 

дошкільному дитинству як унікальному періоду розвитку особистості 

людини. Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» 

утверджується необхідність забезпечення умов всебічного розвитку дитини, 

акцентується увага на важливості розвитку здібностей і талантів, збагачення 

інтелектуального і культурного потенціалу дитини.  

В умовах кардинальних соціально-економічних і політичних змін 

українського суспільства особливої значимості набувають здібності 

адаптації до мінливих умов, здатності до усвідомлення та розуміння як 

власних емоцій, так і оточуючих людей. Дані здібності розглядаються в 

рамках концепції емоційного інтелекту [5].  

Науковці відзначають збільшення кількості дітей у стані емоційної 

напруги, депресії, фрустрації, частіше зустрічаються емоційні розлади, 

розвиток таких явищ як алакситимія (ускладнення в усвідомленні 

визначення власних емоцій) та ін. (О. Коноко, М. Корман, Н. Мельник, 

Н. Трофаїла, О. Олійник, М. Шпак) [4].  

Психолого-педагогічна література дозволяє зазначити, що термін 

«емоційний інтелект» є досить поширеним у сучасній науці. Значного 

поширення набули дослідження зарубіжних психологів (П.  Саловей, 

Д. Майера, Д. Гоулмана, Р. Бар-Она, Х. Вайсбаха).  

Емоційний інтелект задіяний в адаптивній обробці емоційної 

інформації та розглядається як підструктура соціального інтелекту, яка 

включає здатність спостерігати власні емоції і емоції інших людей, 
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розрізняти їх і використовувати отриману інформацію для управління 

мисленням і діями.  

Отже, спочатку емоційний інтелект розглядався як здатність, що 

відповідає за обробку емоційної інформації.  

Пізніше концепція була перероблена, і емоційний інтелект став 

визначатися як поєднання чотирьох здібностей, які освоюються в онтогенезі 

послідовно:  

– сприйняття, ідентифікація емоцій (власних та інших людей) – 

здатність визначати свої і чужі емоції за фізичним станом, почуттями і 

думками, через твори мистецтва, мову, зовнішній вигляд і поведінку та ін..;  

– управління власними емоціями та почуттями інших людей – 

рефлексивна регуляція емоцій, необхідна для емоційного та 

інтелектуального розвитку, яка допомагає залишатися відкритим до 

позитивних і негативних почуттів; викликати емоції або уникати їх залежно 

від їх інформативності;  

– розуміння емоцій – здатність класифікувати емоції і 

розпізнавати зв’язки між словами і емоціями; інтерпретувати значення 

емоцій, що стосуються взаємовідносин; розуміти складні (амбівалентні) 

почуття, усвідомлювати переходи від однієї емоції до іншої;  

– фасилітація мислення – здатність викликати певну емоцію і 

потім контролювати її, змінюючи тим самим когніції. 

Поняття «емоційний інтелект» вперше з’явилося у 1964 році у праці 

М. Белдока «Sensitivity to expression of emotional meaning in three modes of 

communication», а же в 1966 році його використовував Б. Лойнер у своїй 

роботі «Emotional intelligence and emancipation».  

Становлення теорії емоційного інтелекту припав на 80-90-ті роки ХХ 

століття. У 1983 році Г. Гарднер (Howard Gardner) опублікував свою відому 

модель інтелекту, в якій розділив інтелект на внутрішньо-особистісний і 

міжособистісний.  
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Міжособистісний інтелект раніше вже фігурував у психологічній 

літературі під назвою соціального інтелекту, або соціальної компетентності. 

Він характеризує вміння людини взаємодіяти з іншими людьми.  

Внутрішньо-особистісний інтелект передбачає вміння людини 

самореалізуватись у житті, мотивувати себе на активну діяльність, 

досягнення успіху.  

Пізніше, коли вийшла в світ його книга: «Множинність виявлення 

інтелекту», він дав більш детальне визначення поняття «емоційний 

інтелект» у двох формах його репрезентації.  

Під міжособистісним емоційним інтелектом він запропонував 

розглядати спроможність людини розуміти інших людей, усвідомлювати 

мотиви їхньої діяльності, ставлення їх до роботи, вирішувати, як краще 

співпрацювати з цими людьми.  

Для поняття внутрішньо-особистісного емоційного інтелекту він 

запропонував визначення, у якому підкреслив, що цей вид інтелекту позначає 

властивість людини, спрямовану на себе: спроможність формувати точну 

адекватну модель власного «я» та використовувати цю модель, щоб ефективно 

функціонувати у житті.  

В даний час емоційний інтелект розглядається як здатність до 

розпізнання, розуміння емоцій і управління ними; маються на увазі як 

власні емоції суб’єкта, так і емоції інших людей (Г. Гарскова, Д. Люсін, 

J. Mayer, P. Salovey , K. Petrides, A. Furnham і багато ін.). 

Ж. Кучеренко вважає, що «емоційний інтелект − це поєднання 

інтелекту та емоцій, за яких особистість здатна якомога точніше 

усвідомлювати, розуміти, оцінювати та регулювати свої й чужі почуття; 

рахуватися з поглядами оточення й будувати з ним взаємини на основі 

довіри та співпереживання» [3].  

Визначаючи поняття «емоційний інтелект», І. Андрєєва наголошує на 

якісних змінах в емоційній сфері пов’язаних з розвитком не тільки 

мотиваційної, а й пізнавальної сфери особистості, самосвідомості [1].  
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«Емоційний інтелект» трактується А. Чернявською як динамічне 

інтегральне психологічне утворення, що зумовлює успішність 

міжособистісної взаємодії, адекватну самооцінку, позитивне мислення, а 

також лідерські здібності, що ґрунтуються на усвідомленні значущості 

емоцій та вмінні ними керувати [2].  

За Г. Гарсковою, емоційний інтелект продукує неочевидні способи 

активності для досягнення цілей і задоволення потреб. Автор  уточнює 

відмінність між абстрактним та практичним інтелектом, які відображають 

закономірності зовнішнього світу, від емоційного інтелекту, який 

відображає внутрішній світ особистості. Конкретизується його зв’язок з 

обробкою емоційної інформації, а саме смисловими значеннями явищ 

повсякденного життя людини [3]. 

До соціальних передумов емоційного інтелекту можна віднести: 

закономірно змінну раціоналізацією; ступінь розвитку самосвідомості 

дитини; впевненість у своїй емоційній компетентності; рівень освіти батьків 

і сімейний дохід; емоційно благополучні відносини між батьками; 

«винагороджувати соціалізацію емоцій» в сімейному вихованні; гендерні 

особливості виховання; емоційні знання і навички; зовнішній локус 

контролю і релігійність. 

Найважливішою передумовою розвитку емоційного інтелекту, і в 

зокрема такого його компонента, як розпізнавання емоцій інших людей, є 

синтонність, що визначається Я. Мазуркевичем як інстинктивне співзвуччя 

з оточенням. Синтоннічна особистість мимоволі переживає емоції, що 

збігаються з емоціями людей, з якими вона перебуває в безпосередньому 

контакті. Вона радіє, коли їм весело, і сумує, коли їм сумно. 

Отже, здійснений аналіз наукових праць дозволяє стверджувати, що 

розвиток емоційного інтелекту починається з дошкільного дитинства. 

Емоційний інтелект дитини дошкільного віку розглядаємо як здатність 

усвідомлювати, розуміти свої почуття та виражати емоції; вміння проявляти 

їх за допомогою різних вербальних і невербальних засобів, вміння 
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стримувати емоції та керувати ними, а також проявляти елементарні 

навички емпатії. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ДІТЕЙ  

ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Важливим надбанням сучасності є деталізація вікових періодів, яка 

призвела до більш точного розуміння потреб дітей на кожному етапі їх 

розвитку. Рушієм цього стало реформування освіти в напрямку безперервності 

та наступності усіх її ланок. І якщо раніше принцип наступності намагались 

досягти фактичним ампліфікуванням змісту освіти старших дошкільників, 

зокрема запозичуючи компоненти програми першокласників, то сьогодні 

провідні науковці в сфері дошкільної освіти (Т. Анісимова, А. Богуш, Т. 

Бондаренко, О. Зима, О. Ковшар, Г. Назаренко, Л. Порядченко, С. Сажина, Т. 

Степанова, М. Урбанська, Л. Федорович, О. Чепка, Н. Черепаня та ін.) 

виділяючи проміжну ланку між дошкільною і початковою освітою – 

передшкільну освіту, наповнюють її роботою з адаптації завдань програм 

першого класу в рамках вікових особливостей та провідної діяльності дітей 

передшкільного віку [4, с. 45]. 

Формування соціокультурної компетенції є ціллю сучасного 

полікультурного виховання дітей передшкільного віку. Принципи поліетнічної 

спрямованості виховання втілені у Законі України «Про дошкільну освіту», 

Базовому компоненті дошкільної освіти, Концепції виховання дітей та молоді у 

національній системі освіти, Концепції громадянського виховання, Концепції 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти. 

Зокрема в освітній лінії «Дитина в соціумі» Базового компоненту 

дошкільної освіти вказано, що виховання має забезпечити розуміння дитиною 

поняття «країна», що кожна країна має власний народ, який може відрізнятися 

за кольором шкіри, мовою, звичаями, та всі мають спільне прагнення до миру 

та щасливого життя в гармонії один з одним [1, c 17]. В розділі «Дитина в 

соціумі» програми «Дитина» передбачено надання дітям уявлення про те, що 
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люди різних національностей можуть проживати на одній території і бути 

громадянами однієї держави,  всі вони мають підтримувати і поважати країну, в 

якій живуть [2, с. 222]. Програма «Соняшник» в розділі «Розвиток і виховання 

розуму» орієнтує вихователів на розвиток у дітей  усвідомлення того, що в 

Україні живуть не лише українці, а й люди інших національностей (білоруси, 

росіяни, вірмени та інші), з якими треба жити дружно [3, с. 117]. У 2 частині 

програми «Я у світі» визначено, що вихователь упродовж дошкільного 

дитинства повинен навчити дошкільників  орієнтуватися у загальних ознаках 

населення Землі (планета, країни, народи, люди) та у відмінностях зовнішніх 

ознак людей (кольорі шкіри, волосся, очей; зрості, формі очей), культурі, мові, 

національності; навчати називати декілька спільних та відмінних ознак між 

представниками різних народів, використовувати слова-ознаки прихильного 

ставлення до людей різної національності (віра, єдність, спільні інтереси, 

терпимість, миролюбність, інтерес до несхожого) [7, с. 462]. 

На сьогодні сталого, єдиного тлумачення соціокультурної компетенції 

немає. Наприклад Т. Фоменко тлумачить соціокультурну компетенцію як 

«якісну характеристику особистості, що базується на сукупності набутих знань 

соціальних та культурних сфер життя, ціннісних орієнтацій; здатність та 

готовність до міжкультурного спілкування з носіями інших мов та культур» [6, 

с. 153], а на думку Р. Мільруда – вона є діяльнісним компонентом 

комунікативної компетенції.  

Аналізуючи програмові вимоги та погляди науковців з означеної 

проблематики ми дійшли висновку, що доцільним є тлумачення 

соціокультурної компетенції як багатокомпонентного терміну, який являє 

собою систему уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країн,  

а також систему навичок та вмінь узгоджувати свою поведінку згідно з цими 

знаннями для досягнення взаєморозуміння та взаємоповаги. Її наявність є 

необхідною для розвитку кожної окремої особистості та суспільства в цілому, 

адже вона забезпечуватиме активну і відповідальну життєдіяльність у соціумі 

на засадах демократичності, гуманізму та толерантності. 
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Розглядаючи соціокультурну компетенцію як багатокомпонентне явище, 

вбачаємо необхідним чітко витлумачити її структуру. З цього питання 

поділяємо думку В. Сулейманової, яка вважає доцільним виділення 

когнітивного, мотиваційно – ціннісного та діяльнісно – поведінкового 

компонентів. Дані компоненти формуються не відокремлено один від одного, а 

в сукупності; діяльнісно – поведінкова складова цілковито залежить і 

спирається на перші два компоненти.  

Когнітивний компонент передбачає наявність знань з культури, історії, 

релігії; знання традицій, норм та правил спілкування, взаємодії, етикет; засобів 

застосування цих знань на основі актуалізації. Він тісно пов’язаний з 

спілкуванням та емоційним розвитком дитини, включає в себе різні форми 

пізнання – уяву, сприймання, відчуття, пам’ять, мислення. Всі вони дозволяють 

розпізнати в людині її індивідуальні особливості і досягти розуміння, яке, 

своєю чергою, залежить від адекватності (того, наскільки точно ми сприймаємо 

психологічний портрет особистості, з якою вступаємо у взаємодію) та 

ідентифікації (ототожнення своєї особистості з особистістю іншого індивіда). 

Емоційний розвиток та наявність необхідних знань, в свою чергу, детермінує 

переживання які відчуває дитина зокрема і в міжкультурному спілкуванні. 

Вони можуть мати як позитивний, так і негативний характер, тобто у процесі 

міжособистісних стосунків дошкільник може відчувати симпатію чи антипатію, 

задоволеність своїм партнером та результатами спільної діяльності, або 

незадоволення і розчарування, на все це впливає когнітивний компонент 

соціальної компетентності.  

Мотиваційно – ціннісний компонент включає мотиви, які можуть 

спонукати особистість до взаємодії з іншими, прояву толерантності, 

формування певних переконань, які будуть впливати на сферу спілкування, 

емоційне ставлення до етнічних груп. Він також впливає на наявність і прояв 

бажання пошуку інформації про культуру інших країн та народів, готовність до 

прояву власної ідентичності тощо. 
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Діяльнісно – поведінковий компонент включає такі соціокультурні 

вміння як: регуляція вольової сфери; конкретні мовленнєві дії; досвід 

спілкування в полікультурному суспільстві. Сформований діяльнісно-

поведінковий компонент передбачає здатність до діалогу культур, прояв 

адекватної поведінки в ситуаціях міжкультурного спілкування. Діяльнісно-

поведінковий компонент свідчить про здатність дитини відчувати свою 

належність до певної соціальної групи, уміння доброзичливо взаємодіяти, 

налагоджувати спільну діяльність, гармонійні стосунки з однолітками, 

готовність дитини ефективно взаємодіяти з оточуючими людьми в системі 

міжособистісних стосунків [5]. 

Таким чином формування соціокультурної компетенції дітей 

передшкільного віку, на нашу думку, є ключем до повноцінної реалізації вимог 

БКДО з полікультурного виховання дошкільників та чинних програм. Це дасть 

можливість отримати цілісну особистість, що матиме достатню кількість знань 

про особливості різноманітних культур та націй, потребу жити в мирі та злагоді 

з усіма та зможе реалізовувати означенні знання та прагнення на практиці. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ 

ДОШКІЛЬНИКІВ З ДОРОСЛИМИ 

Дитинство є періодом найшвидшого та найінтенсивнішого розвитку 

людини. Інші періоди не передбачають такої кількості своєрідних життєвих 

етапів, як раннє і дошкільне дитинство [13, c. 206].  

Таким чином, для формування сфери спілкування дошкільників з 

дорослими найбільш сприятливим періодом життя людини є дошкільний вік. 

Адже на цьому етапі закладаються основи для подальшого розвитку дитячої 

психіки, розвиваються мовлення, уявлення, почуття, виробляються звички і 

навички, які спрямовуватимуть подальшу її життєдіяльність. Дошкільне 

дитинство є початковим періодом становлення особистості, її характеру, 

закладаються основи позитивного ставлення до навколишнього світу, людей, до 

себе, засвоюються норми та правила спілкування. 

Основні вимоги до сфери спілкування дітей та молоді знайшли своє 

відображення в Законах України «Про освіту» [5], «Про дошкільну освіту» [4], 

«Про охорону дитинства» [6], «Національній доктрині розвитку освіти України 

у ХХІ ст.» [8], Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні [1], Концепції 

Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 

року, Білій книзі національної освіти України [2], Програмі розвитку дітей 

старшого дошкільного віку «Впевнений старт», схваленій на І Всеукраїнському 

з’їзді педагогічних працівників дошкільної освіти (2010 р.) [12], та інших 

нормативних документах, які визначили напрями розвитку спілкування 

дошкільників. 

Проблема спілкування має широкий характер, тому посилився інтерес до 

цієї проблеми останніми десятиліттями. З розвитком соціуму та суспільства 
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загалом потреба в спілкуванні зростає, тому формування основ розвитку 

комунікативної діяльності на сучасному етапі розвитку суспільства займає 

особливе значення. Питаннями розвитку спілкування займалися не лише 

зарубіжні, але і вітчизняні психологи.  

Дослідження в цій сфері проводили ряд відомих психологів починаючи з 

В. Бехтерєва, В. М’ясишева, Б. Ананьєва, Г. Андреєвої, П. Петровського,  

Т. Яценко та інших психологів, що вивчають проблему спілкування в наш час 

[15, c. 4]. 

У психолого-педагогічній науці накопичений значний теоретичний 

матеріал з проблеми батьківсько-дитячих взаємин. Їх вплив на формування 

дитячої особистості в процесі спілкування розглядався в працях Ю. Аркіна, О. 

Вишневського, О. Духновича, Н. Лубенець, А. Макаренка, Я. Мамонтова,  

С. Русової, К. Ушинського, Я. Чепіги [10].  

Спілкування – це соціальне явище, яке виникає в процесі суспільно-

трудової діяльності як потреба «людей сказати щось одне одному». Суспільна 

сутність спілкування виявляється в його змісті, функціях, видах, формах, 

способах і мотивах [9, c. 205]. 

Первинним у спілкуванні матеріальне: довкілля, а також світ живих 

людей, умови діяльності, в які включене спілкування, ситуація і засоби 

спілкування. Матеріальне в спілкуванні визначає ідеальне (психічне): мету, 

мотиви, плани, програми, а також думки, почуття, засоби, прагнення, психічний 

стан учасників спілкування. Психологічні сторони спілкування можна 

зрозуміти лише на підставі аналізу конкретних проявів матеріальної сторони 

спілкування [15, c. 6]. 

У сучасній психології загальновизнаною є думка, що «неможливо 

досліджувати розвиток і функціонування людини суспільства, розвитку і 

функціонування людської особи (не кажучи про взаємостосунки особи і 

суспільства), не звертаючись до поняття спілкування, не інтерпретуючи це 

поняття тим або іншим чином і не аналізуючи його конкретні форми і функції в 

тих або інших соціальних і історичних умовах» [3, c. 156]. Спілкування є 
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обов’язковою частиною життя людини. У спілкуванні як у процесі послідовних 

взаємозорієнтованих у часі й просторі дій, реакцій та поведінкових актів ми 

здійснюємо обмін знаннями, досвідом, передаємо один одному різноманітну 

інформацію, досягаємо порозуміння, єдності в ставленні до фактів, подій та 

ідей, а також єдності в нашому сприйнятті інших людей та самих себе. За 

словами Н. Єрастова [15, c. 10], спілкування в будь-яких умовах є досягненням 

дечого спільного.  

Спілкування є однією з найважливіших категорій психологічної науки. 

Проблематика спілкування займає місце в загальній психології й психології 

особистості. Явище спілкування є центральним й для соціальної психології, 

тому що воно дає початок таким феноменам, як спілкування й розуміння 

людиною одна одної, лідерство та згуртованість, конфліктність. У 

повсякденному житті кожен має те чи інше уявлення про зміст слова 

«спілкування». Значення спілкування і його вплив на розвиток особистості 

досліджувались багатьма авторами (Б. Ананьєв [15, c. 5], Л. Буєва [15, c. 5],  

Л. Виготський [15, c. 4], М. Каган [15, c. 7], В. Мясищев [15, c. 4], В. Соковкін 

[15, c. 6] та ін.).  

Спілкування з дорослими є одним із основних чинників психічного 

розвитку дитини, оскільки забезпечує залучення її до суспільно-історичного 

досвіду людства. Організація достатнього за кількістю й адекватного за змістом 

спілкування є важливою умовою правильного виховання дітей у будь-якому 

віковому періоді. Розвиток спілкування у дошкільному закладі М. Лісіна 

розглядає як зміну якісно своєрідних цілісних утворень, що являють собою 

генетичний рівень комунікативності, які є формами спілкування. Упродовж 

перших 6-ти-7-ми років життя дитина опановує ситуативно-особистісне, 

ситуативно-ділове, позаситуативно-пізнавальне і позаситуативно-особистісне 

спілкування [7, c. 209]. 

У перші 6 місяців життя спілкування дитини відбувається у ситуативно-

особистісній (безпосередньо емоційній) формі, яка стимулює становлення 

перцептивних дій різних систем і аналізаторів, реакції хапання. Із другого 
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півріччя до 3-річного віку домінує ситуативно-ділова форма спілкування, яка 

забезпечує перехід від окремих дій до предметної діяльності і розвитку 

мовлення [11, c. 211]. 

Позаситуативно-пізнавальна форма спілкування характерна для дітей 

3-х-5-ти років. її основою є пізнавальний мотив дитини, а ознаками – запитання 

про предмети та їх взаємозв’язки (вік «чомучок»), своєрідне «теоретичне» 

співробітництво з дорослими, під час якого вона намагається зрозуміти будову 

світу, взаємозв’язки у природі, таємниці суті речей тощо. Дорослий є джерелом 

інформації про світ, компетентним і зацікавленим співрозмовником, що 

спонукає дошкільників шукати контакти з ним. У спілкуванні з дорослими діти 

отримують необхідну інформацію, розвіюють свої сумніви. Під час 

«теоретичного співробітництва» обговорюються проблеми, далекі від 

конкретної ситуації, в якій перебуває дитина, тому таке спілкування вперше 

після народження дитини набуває позаситуативного характеру. Для багатьох 

дошкільників позаситуативно-пізнавальне спілкування є вищим 

комунікативним досягненням на цьому етапі життя. Діти, у яких домінує ця 

форма спілкування, виявляють неабиякий інтерес до змісту завдань, процесу 

встановлення зв’язків між предметами і явищами дійсності тощо. Чим цікавіші 

завдання, тим легше вони справляються з ними; натомість малопривабливі – 

виконують гірше. Негативно впливають на їхній емоційний стан труднощі і 

помилки, які спричинюють зауваження, докори дорослого. Їм притаманна 

гостра потреба у повазі до себе, у похвалі. У молодшому і середньому 

дошкільному віці дітей досить легко образити негативними оцінками 

поведінки, вчинків, дій. Найменше нарікання викликає у них злість, плач, 

небажання продовжувати спілкуватися. Часто навіть на доброзичливі 

зауваження вони реагують сльозами, суперечками, відмовою від подальшої 

діяльності, що заважає їм у досягненні успіхів. 

За авторитарного стилю спілкування батьки надають перевагу 

вказівкам, дисциплінарним стягненням, покаранням, придушенню ініціативи, 
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примусу. Часто вони чекають від своєї дитини досягнень, які перевищують її 

можливості, що формує у неї комплекс неповноцінності.  

Дотримання ліберального стилю нерідко призводить до вседозволеності, 

спотворює уявлення дитини про те, що можна і чого не можна, за надмірних 

проявів любові не дає змоги сформуватися у ній самостійності й активності.  

Найефективнішим є демократичний стиль спілкування, який 

спирається на потреби дитини у позитивних емоціях, вимогливість, визнання її 

особистості і досягнень. У такій комунікативній практиці батьків домінують 

навіювання і переконання [13, c. 420]. 

У спілкуванні дитини з вихователем конструктивну, сприятливу роль 

відіграє атмосфера дружнього взаєморозуміння, що дає дітям позитивні емоції, 

впевненість у собі, розуміння значення співробітництва у спільній діяльності, 

забезпечує співрадість від успіху. З часом у них з’являється почуття «ми», 

співучасті у спільній справі [14, c. 402]. 

Отже, сфера спілкування дошкільників з дорослими  нині є важливою 

складовою змісту роботи дошкільних навчальних закладів і сім’ї, головним 

завданням яких є формування основ мовної діяльності, розвиток навичок в 

спілкуванні з дорослими. 
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