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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Сучасні пріоритети розвитку суспільства, 

оновлення усіх сфер його соціального й духовного життя передбачають 

осучаснення змісту освіти шляхом гуманізації її цілей і принципів, передусім, 

починаючи з дошкільної ланки.  

Проблеми розвитку та формування моральних якостей підростаючого 

покоління представлено у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених 

(Ш. Амонашвілі, Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Кононко, В. Кузь, 

В. Кузьменко, М. Машовець, Т. Піроженко, Т. Поніманська).  

З-поміж широкого спектру означеної проблеми фахівці увиразнюють 

значущість формування доброзичливості як базової особистісної якості і 

наголошують на тому, що успішність цього процесу в контексті реалізації 

освітніх завдань, зорієнтованих на перспективу, залежить від рівня фахової 

підготовки нової ґенерації майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. 

У контексті дослідження проблеми вагомими розглядаємо праці 

А. Залізняк, А. Курчатової, Л. Лохвицької Т. Поніманської та ін. 

Тому, суспільна значущість професійної діяльності вихователів 

закладів дошкільної освіти та актуальність означеної проблеми зумовили 

вибір теми роботи: «Підготовка майбутніх вихователів до формування 

доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку». 

Мета дослідження – науково обґрунтувати й експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов організації підготовки майбутніх 

вихователів до формування доброзичливості у дітей старшого дошкільного 

віку. 

Об’єкт дослідження: процес підготовки майбутніх вихователів для 

закладів дошкільної освіти в закладах вищої освіти України. 

Предмет дослідження: педагогічні умови забезпечення ефективної 

підготовки майбутніх вихователів до формування доброзичливості у дітей 

старшого дошкільного віку. 

 



Завдання дослідження: 

1. Розкрити сутність та структуру терміносистеми проблеми 

дослідження: 

«доброзичливість дітей старшого дошкільного віку»; «підготовка 

майбутніх вихователів до формування доброзичливості у дітей старшого 

дошкільного віку»; «готовність майбутніх вихователів до формування 

доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку». 

2. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні 

сформованості готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

до формування доброзичливості у дітей означеного віку. 

3. Обґрунтувати педагогічні умови організації підготовки майбутніх 

вихователів до формування доброзичливості у старших дошкільників. 

4. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

організації підготовки студентів до формування доброзичливості у дітей 

старшого дошкільного віку в цілісному освітньому процесі закладів вищої 

освіти України. 

Висновки.  

1. Узагальнено сутність феномену «доброзичливість дітей старшого 

дошкільного віку» та сформульовано таке його визначення – це 

фундаментальна моральна якість, що простежується у співчутливому, 

прихильному, емоційно-позитивному ставленні до дорослих та однолітків; 

піклуванні про них і відчутті радості та задоволення від взаємодії з ними; у 

розумінні та прийнятті індивідуальності інших людей, умінні цінувати і 

турбуватись про них та їхні потреби, налагодженні з ними дружніх взаємин у 

різних видах діяльності не лише в закладі дошкільної освіти, а й поза його 

межами. 

Наведено трактування змісту поняття «підготовка майбутніх 

вихователів до формування доброзичливості у дітей старшого дошкільного 

віку» як цілеспрямованого процесу формування професійної компетентності 

майбутніх вихователів шляхом опанування ними загальними та спеціальними 



знаннями, оволодіння практичними уміннями і навичками, необхідними для 

оптимізації дошкільної освіти загалом. 

Феномен «готовність майбутніх вихователів до формування 

доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку» представлено в руслі 

особистісно орієнтованого підходу – це інтегративне особистісне утворення; 

результат ефективної організації освітнього процесу, самоосвіти і творчої 

самореалізації фахівця дошкільної галузі; сукупність особистісних якостей, 

що акумулюють знання про доброзичливість як базову якість дітей старшого 

дошкільного віку, її мотиви, ціннісне ставлення до неї, володіння формами, 

методами і засобами формування. 

2. Визначено структурні компоненти (когнітивний, особистісно-

мотиваційний та діяльнісний), критерії та показники готовності майбутніх 

вихователів до формування доброзичливості дітей старшого дошкільного 

віку. 

Критеріями та показниками оцінки рівня сформованості готовності 

майбутніх вихователів до формування доброзичливості у дітей старшого 

дошкільного віку використано: знання студентів про зміст доброзичливості, 

як моральної якості (володіння понятійно-термінологічним змістом категорії  

«доброзичливість»; уявлення про доброзичливість як інтегративну якість 

особистості (внутрішні мотиви, зовнішні прояви, особливості спілкування); 

здатність адекватно ідентифікувати і диференціювати доброзичливість, 

способи її прояву); особистісна спрямованість на формування означеної 

моральної якості (рівень професійно-педагогічної мотивації, прагнення стати 

доброзичливим педагогом; зорієнтованість на емпатійно-особистісну 

взаємодію з вихованцями; сформованість ціннісних орієнтацій та 

професійних здібностей, які сприяють вихованню доброзичливості старших 

дошкільників (гуманність, емпатія, толерантність, уміння будувати 

педагогічне спілкування); уміння здійснювати самоспостереження й 

самоаналіз дій з формування доброзичливості дітей старшого дошкільного 

віку, сформованість потреби професійного самовдосконалення, прагнення до 



зростання рівня своєї доброзичливості); володіння методикою формування 

доброзичливості на засадах особистісно-орієнтованого підходу (уміння 

проектувати освітній процес у закладі дошкільної освіти щодо формування 

доброзичливості дітей старшого дошкільного віку; здатність знаходити 

оптимальні рішення педагогічного впливу, який стимулює доброзичливість 

та її прояви; аналізувати вчинки і поведінку дітей, прогнозувати аналогічні 

корегуючі дії щодо виявлених відхилень). 

Схарактеризовано стан сформованості досліджуваного феномену на 

констатувальному етапі та доведено, що високосформованого рівня досягли 

13,3%; достатнього – 37,3%; суперечливого – 33,1%; натомість на 

початковому перебувало 16,3% студентів, охоплених експериментом. 

3. Обґрунтовано педагогічні умови організації підготовки майбутніх 

вихователів до формування доброзичливості у старших дошкільників, а саме: 

збагачення, поглиблення та систематизація знань студентів про сутність, 

форми, методи і засоби формування доброзичливості у дітей старшого 

дошкільного віку; створення ціннісного середовища засобами 

доброзичливого спілкування й взаємодії як найвищої моральної чесноти; 

використання традиційних та інноваційних технологій задля вправляння 

майбутніх вихователів у вміннях інтегрувати доброзичливість у цілісний 

педагогічний процес закладів дошкільної освіти. 

4. Експериментально перевірено та статистично доведено доцільність 

реалізації апробованої методики підготовки майбутніх вихователів до 

формування доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку шляхом її 

впровадження у освітню діяльність зі студентами. Одержані дані рівневої 

характеристики їхньої готовності до формування досліджуваного феномену 

засвідчили про ефективність здійсненої роботи на формувального етапі. 

Відповідно, показники високосформованого рівня   в ЕГ зросли на 10,5%; 

достатнього – на 15,1 %; натомість, суперечливого – зменшилися на 18,1 %, а 

початкового – на 7,5 %. 

 


