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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Проблема самоставлення дитини є однією з 

найбільш значущих у педагогічній 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. 

У нинішніх умовах соціальна ситуація розвитку дітей зазнала значних 

змін, що не могло не позначитися на становленні самоставлення дитини. 

Сьогодні багато закладів дошкільної освіти спрямовані на розвиток 

інтелектуальної сфери та ділового спілкування і зовсім мало уваги приділяють 

внутрішньому світу особистості, який є джерелом переживань і визначає 

психологічну своєрідність людини. Таке знехтувальне ставлення дорослих до 

внутрішнього світу дитини призводить до ускладнень у становленні 

самоставлення, що гальмує її соціальну активність і формування життєвої 

позиції. 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. 

Визнавши та ратифікувавши основні міжнародні правові документи 

(Декларація ООН «Про права людини», Конвенція ООН «Про права дитини» 

тощо), Україна зобов’язалася дотримуватися та виступати на захист прав усіх 

без винятку людей незалежно від їх кольору шкіри, національної чи 

культурної приналежності, соціального становища, стану здоров’я тощо. За 

останні роки в Україні прийнято цілу низку нормативно-правових документів, 

метою яких є законодавче забезпечення та державна підтримка прав дітей з 
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особливими освітніми потребами на повноцінне та рівноправне життя у 

суспільстві, здобуття ними якісної освіти. 

Важливою проблемою сьогодення нашої держави є питання пошуку 

шляхів оптимізації процесу освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами. У зв’язку з цим все більшого поширення набуває інклюзивна 

освіта, яка передбачає можливість навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у закладі дошкільної освіти. Виховуючись та зростаючи разом зі 

своїми однолітками, діти набувають безцінного досвіду, який сприяє їхній 

соціальній адаптації та інтеграції в активне суспільне життя. 

На сьогодні в Україні розроблено низку законодавчих актів, які 

забезпечують рівні умови для навчання і виховання осіб, які мають обмежені 

можливості здоров’я (Укази Президента України, Постанови Кабінету 

Міністрів України, Накази МОН України, Концепція загальнодержавної 

цільової соціальної програми «Здорова нація», Концепція розвитку 

інклюзивної освіти.  

Розвиток інклюзивної форми навчання дітей з особливими освітніми 

потребами в Україні і за кордоном ґрунтовно висвітлено в наукових 

дослідженнях А. Колупаєвої та І. Кузави. Окремі аспекти методології, 

організації та особливостей інклюзивної освіти висвітлено в наукових 

напрацюваннях В. Бондаря, С. Миронової, Т. Сак, В. Синьова, Н. Софій, 

О. Таранченко, А. Шевцова, М. Шеремет, Д. Шульженко та ін. 

Феномен самоставлення є предметом дослідження філософів, педагогів, 

психологів (К. Абульханова-Славська, A. Асмолов, Р. Бернс, Л. Божович, 

Б. Братусь, Ю. Гіппенрейтер, Е. Еріксон, Е. Ісаєв І. Кон, О. Леонтьев, 

В. Мухіна, В. М’ясищев, В. Ядов та ін.). Також проблема формування 

самоставлення дошкільників у низці психологічних досліджень пов’язана з 

поняттям «самооцінка» (Ж. Гордєєва, Л. Лісновська, І. Мельник, О. Олійник, 

Л. Уманець). Для нашого дослідження актуальними є теоретичні узагальнення 

В. Століна, Л. Занкова, М. Корепанова, А. Сілвестру, В. Слуцького, 

І. Чеснокової про те, що у формуванні самоставлення значну роль у ранньому 
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онтогенезі відіграють дорослі. 

Результати теоретичного огляду основних наукових підходів 

дослідників до вирішення порушеної проблеми та результати аналізу 

практичної роботи закладів дошкільної освіти дали змогу сконцентрувати 

увагу на таких її проблемних аспектах: складності вивчення та розбіжності у 

поглядах вчених щодо розуміння змісту поняття «самоставлення», 

встановлення чинників розвитку 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. 

З огляду на зазначене потреба у вивченні особливостей становлення 

самоставлення дітей дошкільного віку в контексті їх взаємин з оточенням 

набуває особливої злободенності. Актуальність і недостатня розробленість 

поставленої проблеми і зумовили вибір теми кваліфікаційного дослідження 

«Особливості самоставлення старшого дошкільника з особливими 

освітніми потребами». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально 

дослідити особливості самоставлення дітей старшого дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами і окреслити педагогічні умови його 

становлення як чинника особистісного розвитку дошкільника. 

Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання дослідження: 

1. Визначити основні наукові підходи до дослідження проблеми 

самоставлення особистості, розкрити зміст цього поняття, його структуру. 

2. Проаналізувати та емпірично дослідити особливості 

самоставлення старшого дошкільника з особливими освітніми потребами. 

3. Обґрунтувати педагогічні умови оптимізації емоційно-ціннісного 

ставлення старших дошкільників з особливими освітніми потребами до самих 

себе. 
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4. Розробити та апробувати програму психолого-педагогічної 

взаємодії дітей з особливими освітніми потребами, спрямовану на розвиток їх 

самоставлення. 

Об’єкт дослідження: феномен самоставлення старшого дошкільника з 

особливими освітніми потребами. 

Предмет дослідження: особливості самоставлення старшого 

дошкільника з особливими освітніми потребами. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у роботі 

використано комплекс теоретичних і експериментальних методів: 

- теоретичні: аналіз психолого-педагогічної і методичної 

літератури; метод теоретичного аналізу і синтезу. 

- емпіричні: психодіагностичні методи (бесіда, тестування) та 

експеримент з моделюванням ситуації для визначення рівнів розвитку 

емоційно-ціннісного ставлення старших дошкільників з особливими освітніми 

потребами до самих себе; спостереження за процесом спільної діяльності дітей 

з особливими освітніми потребами; педагогічний експеримент з 

констатувальним і формувальним етапами, які забезпечили розробку і 

перевірку ефективності запропонованої програми. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу здійснено на базі дошкільного навчального закладу м. Києва № 280 

(15 осіб), «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» (15 осіб). 

Теоретичне значення: обґрунтовано й експериментально перевірено 

структуру емоційно-ціннісного ставлення старшого дошкільника з 

особливими освітніми потребами до самого себе, до складу якої входять 

когнітивний, поведінковий та афективний компоненти. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання 

отриманих даних у діяльності практичних психологів закладів дошкільної 

освіти. Застосування апробованої в експерименті програми у практичній 

роботі з дітьми сприятиме збагаченню підходів до розуміння і вирішення 

проблеми оптимізації емоційно-ціннісного ставлення старшого дошкільника з 



7 

 

особливими освітніми потребами до самого себе. 

Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних науково-

практичних конференціях Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (2020-2021рр.). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (85 позицій), додатків (12 сторінок). 

Повний обсяг роботи становить 103 сторінки, з них основного тексту – 82 

сторінки. Робота містить 5 таблиць. 
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ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до першого завдання дослідження визначено основні підходи 

до дослідження проблеми самоставлення особистості, розкрито зміст цього 

поняття та його структуру. З’ясовано, що самоставлення – це емоційно-

ціннісне ставлення особистості до самої себе, до своїх особистісних 

властивостей, яке складається поступово і має відносно стійкий характер. З 

одного боку, емоційно-ціннісне ставлення особистості до себе спирається на 

самопізнання і систему переживань, а з другого − створює передумови для 

формування саморегуляції, самоактуалізації і саморозвитку. Виступає 

соціальним феноменом за своєю природою, бо отримує свій розвиток у 

соціальному середовищі, у процесі побудови взаємин з оточуючими людьми. 

Розкрито структуру емоційно-ціннісного ставлення старшого дошкільника з 

особливими освітніми потребами до самого себе, що об’єднує когнітивний, 

поведінковий та афективний компоненти. Відповідно до структури визначено 

основні складові емоційно-ціннісного ставлення особистості до самої себе: 

самооцінка, воля, самоповага і прийняття себе, ставлення особистості до свого 

соціального «Я».  

Відповідно до другого завдання дослідження проаналізовано та 

емпірично досліджено особливості самоставлення старшого дошкільника з 

особливими освітніми потребами. Встановлено, що у старшому дошкільному 

віці самоставлення дитини вже не тільки основується на емоційній сфері, а й 

поступово набуває розвитку в когнітивній і вольовій сферах. У наслідок появи 

в цьому віці новоутворень у свідомості дітей їх емоційно-ціннісне ставлення 

до самих себе переходить на більш якісний рівень, значно змінюється їх 

характер взаємин з оточуючими людьми, що сприяє вдосконаленню процесів 

рефлексування власних вмінь та вчинків.  

Аналіз отриманих на констатувальному етапі даних дав змогу виділити 

чотири підгрупи серед респондентів експериментальної і контрольної груп. До 

першої підгрупи увійшли діти з особливими освітніми потребами із 
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завищеним типом прояву емоційно-ціннісного ставлення до себе: завищена 

самооцінка, низький рівень розвитку вольової регуляції, низький рівень 

розвитку соціального «Я», високий рівень самоповаги. Другу підгрупу 

утворили старші дошкільники з особливими освітніми потребами із 

заниженим типом прояву емоційно-ціннісного ставлення до себе: занижений 

рівень самооцінки, низький або середній рівень вольової регуляції, низький 

рівень розвитку соціального «Я», середній або високий рівень розвитку 

самоповаги. У третю підгрупу включено досліджуваних з середнім типом 

прояву емоційно-ціннісного ставлення до себе: середня самооцінка, середній 

або високий рівень розвитку вольової регуляції, середній або високий рівень 

розвитку соціального «Я», середній або високий рівень самоповаги. І до 

четвертої підгрупи увійшли діти з особливими освітніми потребами з високим 

типом прояву емоційно-ціннісного ставлення до себе: висока самооцінка, 

середній або високий рівень розвитку вольової регуляції, високий рівень 

розвитку соціального «Я», високий рівень самоповаги. Дослідження показало, 

що більшість старших дошкільників з особливими освітніми потребами мають 

середній тип прояву емоційно-ціннісного ставлення до самих себе й увійшли 

до третьої підгрупи.  

Доведено наявність зв’язку між високим та середнім типом прояву 

емоційно-ціннісного ставлення дітей з особливими освітніми потребами до 

самих себе і достатнім рівнем взаємодії батьків з ними; між неадекватним 

типом прояву емоційно-ціннісного ставлення старших дошкільників до себе і 

недостатнім рівнем взаємодії батьків з ними. З’ясовано причини становлення 

певного типу емоційно-ціннісного ставлення старших дошкільників з 

особливими освітніми потребами до самих себе. 

Відповідно до третього завдання було обґрунтовано такі педагогічні 

умови оптимізації емоційно-ціннісного ставлення старших дошкільників з 

особливими освітніми потребами до самих себе: системний підхід й ідеї та 

принципи психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з 

дитиною; включення дитини з особливими освітніми потребами в систему 
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особистісно орієнтованої суб’єкт-суб’єктної взаємодії з дорослим; створення 

ситуації успіху; використання технік підтримки (підкріплювання, схвалення 

дій дитини, «перебування поряд з дитиною»), насиченість розвивального 

простору сенсорними стимулами; оволодіння кожною дитиною навичками 

конструктивного взаємооцінювання; забезпечення емоційного комфорту 

дитини у взаємодії з однолітками і дорослими, що досягалося через розвиток 

вміння дитини рефлексувати власні переживання, спрямовувати їх у 

позитивне русло; забезпечення позитивних змін у характері взаємодії батьків 

і вихователів з дітьми з особливими освітніми потребами за допомогою 

тренінгів та консультацій. 

Відповідно до четвертого завдання дослідження була розроблена та 

апробована програма психолого-педагогічної взаємодії дітей з особливими 

освітніми потребами з метою оптимізації емоційно-ціннісного ставлення 

старших дошкільників до самих себе та отримано позитивну динаміку в 

розвитку складових їх емоційно-ціннісного ставлення. 

Порівняльний аналіз даних до і після проведення формувальної роботи 

підтвердив ефективність розробленої нами експериментальної програми 

розвитку емоційно-ціннісного ставлення старших дошкільників з особливими 

освітніми потребами до самих себе.  

Здійснене нами дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої 

проблеми. Його перспектива полягає у всебічному вивченні феномена 

«емоційно-ціннісного ставлення особистості до самої себе» і подальшій 

розробці діагностичних методів визначення типу прояву емоційно-ціннісного 

ставлення дитини з особливими освітніми потребами до себе. 

 


