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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми. Одним із важливих показників прогресу 

людства є рівень гуманізації суспільства. У свою чергу, система освіти є 

показником міри його досконалості, тому перед сучасною освітою стоїть 

завдання формування в молодої особистості основ розуміння світу як такого, 

що постійно змінюється, в якому вона перебуває у стані постійного творця 

навколишньої дійсності та самої себе. Це посилює інтерес до педагогічних 

досліджень питань самосвідомості, формування ціннісного ставлення 

особистості до себе.  

У нормативних документах, які регламентують освітню діяльність 

закладів дошкільної освіти, а саме: у Базовому компоненті дошкільної освіти, 

Законах України «Про Освіту», «Про дошкільну освіту», визначено основні 

принципи освіти, які передбачають орієнтацію на особистість, формування в 

неї свідомого, ціннісного ставлення до світу й самої себе, почуття поваги та 

власної гідності. 

Важливість вивчення зазначеної проблематики ґрунтується на орієнтації 

педагогічного процесу на особистість. У філософських, психологічних, 

педагогічних дослідженнях представлено різні аспекти означеної проблеми: 

загальні основи формування ставлення особистості до інших і до себе 

(Р. Декарт, І. Кант, А. Камю, Е. Муньє, І. Фіхте та ін.); питання становлення 

самосвідомості особистості (Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Божович, Л. Виготський, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Столін, П. Чамата, Н. Чеснокова, О. Шорохова 

та ін.); структура й динаміка ставлення особистості до себе (Т. Андрющенко, 

Р. Бернс, У. Джемс, І. Кон, С. Пантелєєв, К. Роджерс, В. Столін, Р. Уайлі та 

ін.); особливості самооцінки та її взаємозв’язок із оцінками оточення 

(М. Боришевський, І. Кон, Г. Липкіна, Г. Прихожан, Є. Савонько, В. Сафін та 

ін.); психологічні основи формування й розвитку особистості 

(К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, В. Давидов, О. Дусавицький, 

О. Кононко, Г. Костюк, Б. Ломов, О. Леонтьєв, В. Ляпунова, С. Максименко, 



С. Рубінштейн, О. Семенов, Г. Цукерман, Д. Ельконін та ін.). Розроблено нові 

парадигми освіти (І. Бех, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Зданевич, К. Крутій, 

Т. Піроженко, О. Савченко, І. Якиманська та ін.). 

У психолого-педагогічній літературі ставлення до себе розглядається як 

важливий компонент самосвідомості, що засвідчує зрілість особистості. Воно 

має відповідні форми та показники прояву (В. Мясищев, В. Сластьонін, 

В. Столін, В. Сухомлинський, Л. Рувинський та ін.). 

Досвід психолого-педагогічних досліджень останніх десятиріч дає змогу 

переглянути наявні уявлення про вікові можливості дітей дошкільного віку 

(В. Давидов, О. Дусавицький, Л. Занков, В. Рєпкін, Д. Ельконін) і зробити 

висновок про те, що їхні пізнавальні можливості набагато ширші, ніж 

уявлялося, в мотиваційній структурі особистості дитини дошкільного віку 

відбуваються кардинальні зміни, а процес побудови різноманітних 

міжособистісних зв’язків у спілкуванні дітей означеної вікової категорії сприяє 

розвитку їхньої самосвідомості.  

Окрім того, аналіз наукових джерел дає підстави для твердження про 

важливість формування самоставлення у дошкільників за допомогою 

різноманітних засобів педагогічного впливу (М. Корепанова, І. Мезеря, 

В. Непомняща, С. Тищенко та ін.). 

Однак, у педагогічній науці не розкрито цілісний процес формування 

самоставлення дошкільників з особливими освітніми потребами, саме тому 

актуалізується необхідність обґрунтування особистісно орієнтованої програми 

формування в дошкільників з особливими освітніми потребами почуття поваги 

та власної гідності, а також педагогічних умов її реалізації. 

Отже, на сьогодні актуалізовані суперечності між: сучасними вимогами 

суспільства щодо формування особистості, здатної поважати себе та мати 

почуття власної гідності, та відсутністю цілісної концепції і системи 

практичних заходів із формування цих якостей у дитини з особливими 

освітніми потребами; визнанням формування у дошкільників з особливими 

освітніми потребами почуття поваги та власної гідності головною ідеєю 



сучасних інклюзивних закладів та готовністю педагогів до її реалізації; 

потребою інклюзивних закладів у методичному супроводі процесу 

формування у дітей з особливими освітніми потребами почуття поваги та 

власної гідності та відсутністю належного навчально-методичного 

забезпечення. 

Актуальність обраної проблеми, її соціальна вагомість, недостатнє теоретичне 

висвітлення та відсутність системного експериментального дослідження зумовили 

вибір теми роботи «Формування у дітей з особливими освітніми потребами 

почуття поваги і власної гідності». 

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній апробації програми формування у дітей з особливими 

освітніми потребами почуття поваги і власної гідності. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати філософські та психолого-педагогічні джерела з 

проблеми формування у дітей з особливими освітніми потребами почуття 

поваги і власної гідності. 

2. Здійснити діагностику сформованості у дітей з особливими освітніми 

потребами почуття поваги та власної гідності.  

3. Теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити програму 

формування у дітей з особливими освітніми потребами почуття поваги і 

власної гідності. 

Об’єкт дослідження – процес навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Предмет дослідження – шляхи формування у дітей з особливими 

освітніми потребами почуття поваги і власної гідності. 

Практична значущість роботи полягає у впровадженні в освітній 

процес закладів дошкільної освіти програми формування у дітей з особливими 

освітніми потребами почуття поваги і власної гідності. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз філософської, психологічної, 

педагогічної та методичної літератури; порівняння, узагальнення; емпіричні – 



анкетування, інтерв’ювання, бесіди; спостереження за виховним процесом, 

педагогічний експеримент.;  

Експериментальна база дослідження. Досліджування здійснювалося 

на базі закладів дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу №№ 5, 9, 12 

м. Умані Черкаської обл. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи 82 сторінки  

друкованого тексту. 

 

  



ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів дослідження дають можливість зробити такі 

висновки:  

1. Відповідно до першого завдання дослідження, проаналізовано 

філософські та психолого-педагогічні джерела з проблеми формування у дітей 

з особливими освітніми потребами почуття поваги і власної гідності.  

Ретроспективний аналіз досліджуваної проблеми дає підстави для 

висновку, що почуття поваги та власної гідності у філософській та психолого-

педагогічній літературі розглядається як важливий складник самосвідомості, 

що засвідчує зрілість особистості. Воно має відповідні компоненти, форми і 

показники прояву. 

Ми розуміємо повагу та власну гідність як властивість особистості, що 

характеризується відносно стійким, позитивно забарвленим ставленням до 

себе, що акумулює узагальнені переживання власної цінності в очах значущих 

людей, усвідомлення власних чеснот.  

2.Згідно з другим завданням дослідження, здійснено діагностику 

сформованості у дітей з особливими освітніми потребами почуття поваги та 

власної гідності.  

Завданнями цього етапу були:  

1. Виокремити компоненти, критерії та показники сформованості у дітей 

з особливими  освітніми  потребами  почуття  поваги  та  власної гідності.  

2. Схарактеризувати рівні сформованості у дітей з особливими освітніми 

потребами почуття поваги та власної гідності.  

Нами виокремлено когнітивний, емоційно-ціннісний та поведінковий 

компоненти сформованості у дітей з особливими освітніми потребами  

почуття поваги та власної гідності. Поділ дітей на рівні сформованості у дітей 

з особливими освітніми потребами почуття поваги та власної гідності – 

достатній, середній, низький – відбувався за трьома критеріями з показниками 



до кожного з них – уявлення про себе та власні можливості; самоповага 

(самоставлення); адекватне оцінювання своїх можливостей і результатів. 

Результати діагностичного етапу засвідчили, що діти дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами проявили в основному низький (44,3%) та 

середній (39,6%) рівні сформованості почуття поваги і власної гідності. До 

достатнього рівня нами було віднесено 16,1% дітей.  

3. На виконання третього завдання, теоретично обгрунтовано та 

експериментально перевірено формувальну програму «Подорож країною Я», 

метою якої було створення сприятливих умов для формування у дітей з 

особливими освітніми потребами почуття поваги та власної гідності, і на цій 

основі – формування переконань щодо визнання власного життя найбільшою 

цінністю; адекватного ставлення до власного «Я»; системи знань про 

механізми ефективної життєвої самореалізації, що спонукають до 

життєстверджувальної поведінки на основі сформованих практичних умінь. 

Програма реалізовувалася поетапно, у трьох напрямах ( робота з дітьми, 

робота з фахівцями закладу дошкільної освіти, робота з баттьками), за різних 

форм організації досліджуваних (групової, підгрупової та індивідуальної). 

У межах програми було виокремлено шість змістових модулів, кожен з 

яких дозволив якісно та грунтовно пропрацювати з дитиною з особливими 

освітніми потребами основні компоненти поваги та власної гідності, а саме:  

змістовий модуль «Я – особистість» 

змістовий модуль «Фізичне здоровʼя» 

змістовий модуль «Психічне здоровʼя» 

змістовий модуль «Сімʼя» 

змістовий модуль «Життєорганізація» 

змістовий модуль «Самореалізація» 

Кожний із модулів був представлений заняттями, бесідами, іграми, 

обговоренням проблемних ситуацій, психогімнастикою, художньою 

діяльністю та ін. 

 



Метою контрольного етапу експерименту була оцінка ефективності 

програми формування у дітей з особливими освітніми потребами почуття 

поваги та власної гідності. Досліджуваними виконувалися завдання 

практичного характеру, аналогічні тим, що пропонувалися на 

констатувальному етапі.  

Встановлено, що завдяки відбулися суттєві зрушення у сформованості у 

дітей з особливими освітніми потребами почуття поваги та власної гідності: 

зросла кількість дітей із достатнім рівнем самоповаги (з 16,1% до 26,0%) та з 

середнім (з 39,6%  до 64,0%). Натомість, зменшилась кількість дітей, 

віднесених нами до низького рівня сформованості почуття поваги та власної 

гідності (з 44,3% до 10%). 

Результати проведеного дослідження дають підстави для висновку, що 

запропонована нами програма формування почуття поваги та власної гідності 

сприяла становленню позитивного Образу-Я дітей з особливими освітніми 

потребами за рахунок збагачення їхнього індивідуального досвіду успішної 

діяльності на тлі діалогічного спілкування з дорослим та розвитку процесів 

самопізнання. 

Подальша розробка проблеми вироблення особистістю ціннісного 

ставлення до себе може бути пов'язана із дослідженням початкових форм 

самоповаги, її модифікацій та виробленням оптимальної програми розвитку в 

ранньому дитинстві; із з'ясуванням психологічних механізмів  розвитку, 

вивченням ролі однолітків у цих процесах. 

 

 

 


