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С.А. Васильєва, 
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П С И Х О Л О Г І Ч Н І З А С А Д И В И Х О В А Н Н Я Ш А Н О Б Л И В О С Т І 
У С Т А Р Ш И Х Д О Ш К І Л Ь Н И К І В 
У Д О Ш К І Л Ь Н О М У Н А В Ч А Л Ь Н О М У З А К Л А Д І 

У межах особистісно орієнтованої концепції 
виховання гуманістична педагогіка спрямовує нас 
до виховання у дітей свідомого ставлення до явищ 
дійсності. Залучення дитини до моральних цін
ностей людства, яке має на меті творити та збері
гати гармонійний розвиток українського суспіль
ства, можливе у процесі виховання. Базовий 
компонент дошкільної освіти в Україні спрямовує 
до виховання базових якостей особистості в основі 
яких лежать процеси формування моральної по
ведінки дітей дошкільного віку. Однією із базових 
якостей старших дошкільників є шанобливість 
(1. Бех) . Означення даної базової якості та роз
робка методики її виховання у старших дошкіль
ників вмотивовує до розгляду психологічних засад 
виховання шанобливості у старших дошкільників 
у дошкільному навчальному закладі як основи на
шого дослідження. 

Аналіз сучасних наукових досліджень показав, 
що проблема виховання у дошкільному навчаль
ному закладі шанобливості як якості особистості 
старшого дошкільника фрагментарно висвітлюва
лась у дослідженні О. Бутенко «Виховання ша
нобливого ставлення до матері у старших до
шкільників» (2011) [5], методичних рекомендаціях 
О. Чорної «Виховання у молодших школярів ша
нобливого ставлення до людей» (2009) [14], статті 
Т. Кочубей «Батьківська педагогіка В. Сухомлин-
ського: виховання шанобливого ставлення до ма
тері» (2010) [12]. Н. Дятленко розглядає самопо
вагу дошкільника як шанобливе ставлення до себе, 
значущої для інших людини, носія особистісних 
цінностей [9, 8]. С. Ладивір, вивчаючи розвиток 
у дітей гуманного ставлення до близьких дорослих, 
вважає, що гуманні почуття необхідно і можливо 
культивувати лише в умовах повноцінної батьків
ської любові до них. С. Кулачківська, О. Вовчик-
Блакитна, Ю. Приходько розглянули розвиток гу
манних почуттів у дітей до однолітків, приділивши 
особливу увагу партнерству у спілкуванні, рольо
вим взаєминам у грі, особистісним стосункам дітей 
у малих дитячих об'єднаннях [6]. 

До питання психологічних механізмів мораль
ного виховання дітей дошкільного віку зверта
лись такі психологи: І. Бех, Л. Виготський, О. За
порожець, В. Котирло, О. Кононко, Г. Морева, 
Г. Урунтаєва, С. Якобсон. Проблема самосвідо
мості розглядалась у наукових дослідженнях 

І . Беха (розвиток моральної свідомості) , М. Бо -
ришевського (самосвідомість як механізм регуля
ції поведінки), М. Вовчик-Блакитної (передумови 
розвитку особистості в ранньому дитинстві ) , 
О. Кононко (самолюбність як базова якість осо
бистості, складова життєвої компетентності) , 
В. Котирло (розвиток волі в ранньому онтоге
незі) , С. Кулачківської (формування моральних 
почуттів), Ю. Приходько (ціннісне ставлення до 
однолітків) , Т. Титаренко (проблема особистіс-
ного розвитку дошкільника) , Р. Шакурова (вікові 
модифікації самолюбності дошкільників) . 

Зважаючи на вищеозначені— дослідження, 
маємо зазначити, що недостатня розробленість 
проблеми виховання шанобливості як базової 
якості особистості зумовлює доцільність визна
чення психологічних засад виховання шанобли
вості у старших дошкільників у дошкільному на
вчальному закладі. Метою статті є з 'ясування 
психологічних засад виховання шанобливості 
у старших дошкільників у дошкільному навчаль
ному закладі. 

Виховання гуманістичної спрямованості осо
бистості є пріоритетним напрямком сучасної до
шкільної освіти України. Звернення до виховання 
базових якостей особистості дитини (І. Бех, О. Ко
нонко) вмотивовує до розгляду виховання основ 
гуманізму. 

Гуманістична психологія — напрямок у зару
біжній психології, що є конгломератом досить різ
них шкіл та спрямувань (А. Маслоу, Р. Мей, 
К. Роджерс, В. Франклін та інші) , які мають за
гальну стратегічну платформу. Представники 
цього напрямку прагнуть побудувати нову, прин
ципово іншу методологію пізнання людини. 
Предметом гуманістичної психології є цілісна лю
дина в її вищих, специфічних тільки для неї проя
вах, в тому числі розвиток і самоактуалізація осо
бистості, її найвищі цінності і смисли, кохання, 
творчість, свобода, відповідальність, автономія, 
психічне здоров'я, трансцеденції тощо [8]. Психо
логічні концепції І. Сєченова (розробка методоло
гічних принципів та програм розвитку психології), 
О. Ухтомського (формування експериментальної 
психології та використання експеримента у різних 
галузях психології) , В. Зеньківського (принцип 
індивідуальності у психології та педагогіці; суб'єкт-
но-субстанційна концепція особистості) |7, 911 
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та інших науковців лягли в основу гуманістичної 
психології X X — X X I ст. 

При організації дослідження ми обрали за тео
ретичне підґрунтя теорії особистості вітчизняної 
психології, спрямовані до гуманістичного розвитку 
та морального виховання, представлені Г. Баллом 
(концепція особистості у раціогуманістичній пси
хології), І. Бехом (особистісно орієнтоване вихо
вання дитини), І. Божович (концепція формування 
особистості у дитячому віці), Л. Виготським (куль
турно-історична теорія розвитку вищих психічних 
функцій та учення про особистість), Г. Костюком 
(теорія особистості за принципом розвитку), О. Ла-
зурським (психологічна структура особистості), 
О. Леонтьєвим (особистість у загально психологіч
ній теорії діяльності), В. Мясищевим (особистість 
у психологічній теорії відносин), В. Рибалкою 
(культурно-психологічна концепція особистості за 
принципом цінності особистості як феномену куль
тури), С. Рубінштейном (особистість у філософ
сько-психологічній концепції). 

Характеристика психологічного віку старшого 
дошкільника (за О. Кононко) свідчить про вікові 
новоутворення у свідомості та особистості дитини 
старшого дошкільного віку: довільна поведінка 
(здатність діяти цілеспрямовано, долати труднощі 
на шляху до мети, елементарно контролювати та 
регулювати свою діяльність), особиста свідомість 
(усвідомлення свого обмеженого місця в системі 
відносин з дорослими, орієнтація у власних чес
нотах і вадах, виникнення більш-менш реалістич
ної самооцінки, самоповаги, прагнення визнання 
іншими) [1, 194]. Автори програми «Дитина» 
(2012) вказують на те, що у старшому дошкіль
ному віці діти починають більш виразно усвідом
лювати себе, своє «Я». У кожного складається від
повідний образ, у який входять уявлення про себе, 
про свої основні риси, можливості й оцінка себе. 
Такий образ складається під впливом батьків, ви
хователів, ровесників. Діти починають більш чітко 
усвідомлювати себе як членів родини, групи дитя
чого садка. Д л я розвитку довільних процесів і до
тримання певних норм та правил поведінки 
у п 'ятирічних дошкільників важливим завданням 
є забезпечення відповідних умов у дошкільному 
навчальному закладі [8,246]. 

На думку І. Беха, відповідно до виховного за
кону загальнолюдської духовності, який є одним 
із законів життєвої перспективи особистості, лю
дина має бути шанованою, щоб іти своїм вищим 
людським життєвим шляхом, здобуваючи любов 
і поваг}' інших [2, 14]. Згідно із цим законом, на 
нашу думку, кожна людина має усвідомлювати 
себе шанованою та вміти шанувати іншу людину. 
Відповідно людина повинна мати в арсеналі осо
бистих якостей саме моральну якість — шанобли
вість, і культивувати її впродовж свого життя. 

Поняття «виховання» є ключовим для нашого 
дослідження, тому ми розглядаємо його як ці

леспрямоване управління процесом розвитку осоИ 
бистості, складову процесу соціалізації, що знахаИ 
диться під певним соціальним і педагогічним к о н і в 
ролем і відбувається через освіту й орган ізац і ї* 
життєдіяльності вихованців (І . Бех, О. МудрикЯ 
О . Сухомлинська) [5]. Виховання особистості - і 
у збагаченні моральної свідомості й поведінки до- | 
шкільника, залученні його до світу вироблених! 
людством цінностей, формуванні ціннісних основ 
ставлення до навколишнього світу та самого себе,! 
які ґрунтуються на принципах розвитку дошкіль
ника (гуманізму, індивідуального і особистішого 
підходів, природовідповідності та ін.). Особистість 
як інтегрована сутність у дошкільному дитинстві 
проходить період первинного фактичного станов
лення (за О. Леонтьєвим) та поступово інтегрує 
в собі цінності, що становитимуть структуру самої 
особистості [10]. 

На думку І. Беха, еквівалентом особистісної 
цінності є особистісна якість. Психологічна при
рода особистісних цінностей прикметна тим, що 
вони виступають самоцінностями, внутрішнім 
змістом, потребами людини, тобто зміст певних 
моральних норм стає цінним для неї сам по собі, 
як такий, без будь-яких умов. Процес розвитку са
мосвідомості особистості передбачає розвиток 
ставлення людини до самої себе як осмисленого 
ставлення до власних суб 'єктивних утворень 
(ставлень) , тобто до особистісних властивостей. 
Наповнення соціальним змістом «Я» особистості 
має відбуватися за допомогою цілеспрямованого 
виховного процесу, у якому відбувається поро
дження, створення «Я» [3, 211—213]. 

Доцільно припустити, що наявність особистіс
ної цінності та усвідомлення її особистістю має 
прояв у вихованості ціннісного ставлення. Тобто 
існування шанобливого ставлення (поваги) у ди
тини до самої себе та усвідомлення себе шанобли
вою і буде основою для шанобливого ставлення до 
оточення, однолітків або дорослих, проявом ша
нобливості — особистісної цінності, базової якості 
особистості дитини старшого дошкільного віку. 

І . Бех зазначає, що розвинене ставлення до 
іншої людини як цінності означає, по-перше, праг
нення і здатність індивіда співпереживати її 
радості і горе, по-друге, бажання її розуміти, 
по-третє, всіляке сприяння досягненню нею мо
рально значущих цілей у повсякденній діяльності 
[4, 17]. Відомий психолог рекомендує розпочи
нати цілеспрямоване виховання у дитини почуття 
цілісності іншої людини у дошкільному віці, 
оскільки у цьому віковому періоді найбільш ін
тенсивно проявляється психологічний механізм 
емпатії, за якого ті чи інші емоційні переживання 
однієї дитини викликають відповідні емоційні 
прояви іншої. На основі співчуття іншій дитині 
може здійснюватися щодо неї морально значущий 
вчинок [4, 19]. Ш л я х и виховання у дитини праг
нення цінувати людину полягають у докладному 
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розкритті їй позитивних сторін оточуючих людей: 
дорослих, старших дітей чи ровесників, у попе
редженні зневажливого ставлення до неї. 1. Бех за
значає, що почуття цінності іншої людини кон
кретно проявляється в повазі до її людської гідності 
за умови високої культури спілкування з дітьми 
[4, 20-21] . 

Г. Урунтаєва розглядає розвиток самосвідо
мості в дошкільному віці як відносно стійку, більш 
або менш усвідомлену систему уявлень про самого 
себе. В основі самоусвідомлення лежить здатність 
людини відрізняти себе від своєї життєдіяльності. 
Уявлення про себе включає когнітивний, емоцій
ний та вольовий компоненти. Когнітивний ком
понент представлений процесами самопізнання, в 
результаті яких народжується знання про себе — 
образ власних якостей, зовнішніх особливостей, 
здібностей, можливостей, умінь, навичок, соціаль
ної значущості та ін. Емоційно-ціннісне ставлення 
до себе складає емоційне переживання, в якому 
народжується ставлення особистості до того, що 
вона робить. Воно може протікати у вигляді нео-
посередкованих емоційних реакцій та оціночних 
суджень. Самопізнання та самоставлення поро
джують діяльність самооцінювання, в результаті 
якої формується самооцінка. Вона містить не 
лише знання про себе, але й оцінку самого себе, 
своїх здібностей, моральних якостей та вчинків. 
Результати самопізнання та самоставлення спри
яють організації особистістю своєї поведінки — 
процесу саморегулювання [13, 209]. 

Механізм розвитку самосвідомості у дитини, 
за О. Кононко, бере початок із самоспостереження, 
тобто спостереження, спрямованого на себе, на са
мопізнання. Д и т и н а аналізує особливості інших 
людей, з якими вона спілкується, потім проектує, 
співвідносить інших людей із власними особли
востями і на основі цього виділяє в собі відмінне. 
Знання себе, своїх фізичних, інтелектуальних 
і моральних сил дає дошкільникові можливість ре
гулювати і контролювати свої дії і поведінку, спів-
відносячи їх із соціальними вимогами, з конкрет
ною ситуацією, з бажаннями і прагненнями інших 
людей. У реальній життєдіяльності дошкільника 
самосвідомість виявляється у єдності окремих 
внутрішніх процесів — самопізнання, емоційно-
ціннісного ставлення до себе і саморегулювання 
поведінки у різних формах взаємодії з людиною. 
Самопізнання є основою існування і вияву само
свідомості. Основними внутрішніми прийомами 
самопізнання є самосприймання і самоспостере
ження, елементи самоаналізу. Узагальнений образ 
власного «Я» виявляється у відповідному розу
мінні дитиною себе. Правильне й адекватне розу
міння себе є основою усвідомлення дитиною влас
них чеснот. Усвідомлюючи суспільне значення 
своєї діяльності, вкладаючи в неї власні спряму
вання, дитина тим самим навчається об 'єктивно 
визначати свою цінність. Адекватна самооцінка є 

важливим показником нормального розвитку са
мосвідомості дитини, новоутворенням старшого 
дошкільного віку. Узагальнене емоційно-ціннісне 
(оцінне) ставлення до себе у дитини формується 
на основі багатьох переживань різних емоційних 
станів і почуттів стосовно самої себе. Завершаль
ною ланкою цілісного процесу самосвідомості є 
саморегуляція, тобто регуляція дитиною своїх по
ведінки і діяльності. Саморегуляція передбачає за
лучення до цілісного процесу результатів самопі
знання і емоційно-ціннісного ставлення до себе. 
Розвиток рефлексії у старшому дошкільному віці 
проявляється у здатності усвідомлювати свої 
особливості й те, як вони сприймаються іншими 
людьми, у побудові своєї поведінки з урахуванням 
можливих реакцій з боку дорослих і однолітків. 
Науковець стверджує, що у 6-7-річному віці фор
мується довільна поведінка, яку дитина регулює 
через ставлення до себе і своїх можливостей. Ре
гуляція поведінки стає для дитини об'єктом усві
домлення. Здатність дошкільника до довільної по
ведінки, побудована на усвідомленні ним власних 
можливостей, стає ознакою удосконалення регу
лятивної функції самосвідомості. ДОВІЛЬНІСТЇГТТО--
ведінки — здатність діяти свідомо є важливою 
умовою розвитку моральної позиції дошкільника, 
його позитивного емоційного ставлення до ото
чуючих людей [11]. 

У процесі формування та розвитку особис
тості ключовою є категорія «ставлення», оскіль
ки за ї ї допомогою розкривається становлення 
смислового зв'язку, єдності л ю д и н и і світу, са
мого змісту цієї єдності — морально-конструк
тивного чи деструктивного стосовно індивіда. 
М. М я с и щ е в стверджував, що структурною 
основою, ядром особистості є система суб'єктивно-
оцінних, індивідуально-вибіркових ставлень цієї 
особистості до дійсності , яка визначає р івень 
і характер цілісного функціонування всіх складо
вих у єдиній психічній організації людини. І. Бех 
вказує, що психологічну структуру людського 
ставлення складають п ізнавально-емоцїйні 
утворення. Тобто ставлення особистості відбува
ється у процесі накладання її емоцій на предмет, 
що певною мірою усв ідомлюється , п ізнається 
нею. Тож будь-яке за змістом ставлення має пе
реживатися людиною. Без емоційного компо
нента суб ' єктивно-оцінних ставлень суб'єкта 
взагалі бути не може. Тому, зазначає І. Бех, у сві
домості в ідбувається когнітивне в ідображення 
дійсності (п і знавальний компонент ставлення) 
та ї ї смислове відображення (емоційний компо
нент ставлення) , і в кожному акті психічної ді
яльності ми маємо елементи того чи іншого. 
У ставленні емоційний компонент вважається 
провідним. Особистісні ставлення характеризу
ють ступінь інтересу, силу емоцій, бажань і вира
жаються у поведінці суб'єктів, у їхніх діях та пе
реживаннях [3, 207—208]. 
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Г. Люблінська висунула концепцію трьох 
основних складників (компонентів) ставлення: 
світоглядно-пізнавального, емоційно-вольового 
та дієвого. Науковець вважає особистісне став
лення сформованим т ільки за умови достатньої 
розвиненості основних компонентів в їх єдності. 
Така складна структура ставлення дає змогу роз
глядати його як системне особистісне утворення. 
Авторка зазначає, що світоглядно-пізнавальний 
складник представлений такими якостями осо
бистості, як пізнавальна активність, різноманітні 
пізнавальні інтереси, широта світогляду; емо
ційно-вольовий — проявом моральних відчуттів 
людини, що простежуються в органічному злитті 
з вольовими зусиллями особистості, її свідомій 
дисципліні; дієвий — самостійністю і творчою ак
тивністю [5,17]. 

Структура відносин (за О. Бодальовим, Я. Ко-
ломінським, Б. Паригіним) презентує три основні 
компоненти. Когнітивний компонент відносин пе
редбачає наявність відносно стійкого пізнаваль
ного інтересу до моральних якостей особистості. 
Афектний (емоційний, емотивний, емоційно-мо-
тиваційний)-компонент передбачає особистісний 
сенс, який надається відносинам, емоційно-пози
тивні думки про оточуючих людей; поведінковий 
(практичний, поведінково-діяльнісний) компо
нент характеризується сукупністю узагальнених 
прийомів пізнавальної діяльності . Це прийоми 
фактичного і оцінного аналізу ситуацій і явищ, 
процесу вибору і постановки цілей, втручання 
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у життєві ситуації, корекції намічених цілей і спо
собів поведінки [5,18]. 

Враховуючи психологічну природу особистіс
них цінностей (1. Бех [3]), поняття шанобливість 
вважаємо особистісною цінністю (як істю) стар
шого дошкільника, яка ґрунтується на самосвідо
мості особистості та проявляється у шанобливому 
ставленні до навколишнього світу, однолітків та 
дорослих за умови цілеспрямованого виховного 
процесу у дошкільному навчальному закладі. 

Отже , маємо зазначити , що проблема вихо
вання шанобливост і у старших дошкільників 
у дошкільному навчальному закладі є актуальною 
у світлі трансформаційних процесів, які відбува
ються у дошкільній освіті України в останні роки. 
Ця проблема знайшла п ідтримку у концепціях 
гуманістичної психології, теоріях особистості віт
чизняної психології та педагогіки. У ході нашого 
дослідження було означено психологічну при
роду особистісних цінностей та механізм само
свідомості особистості (за І . Бехом) ; уточнено 
поняття «шанобливість» для дітей старшого до
шкільного віку; виділено основні компоненти 
психологічної структури людського ставлення 
(за І. Бехом) , що ЛЯТЛУІ В основу критеріїв вихо
ваності шанобливого ставлення старших до
шкільників до однолітків. Означені психологічні 
засади виховання шанобливост і у старших до
шкільників у дошкільному навчальному закладі є 
підґрунтям для проведення подальших етапів на
шого дослідження. 
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Е К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А ПЕРЕВІРКА Е Ф Е К Т И В Н О С Т І 
І Н Т Е Г Р О В А Н О Г О КУРСУ « Н А В Ч А Н Н Я І Н О З Е М Н И Х М О В 
У П Р О Ф І Л Ь Н І Й Ш К О Л І » Д Л Я М Е Т О Д И Ч Н О Ї П І Д Г О Т О В К И 
М А Й Б У Т Н І Х У Ч И Т Е Л І В 

Однією з актуальних проблем професійної під міському відділі освіти. Вивчення навчальних пла
готовки вчителя в Україні є формування його го нів профільних шкіл, авторських програм спец
товності до навчання іноземних мов ( І М ) у про курсів, рекомендованих для профільного навчання 
фільній школі ( 1 0 — 1 1 класи). Зазначена проблема в середній школі, засвідчило, що профільне на
зумовлюється наявністю протиріччя між потре вчання ІМ може реалізовуватися певною мірою 
бою суспільства у висококваліфікованих вчителях лише у філологічних класах. Що стосується всіх 
лрофільної школи, спроможних виконувати свої інших профілів, то для розширення змісту іншо
професійні функці ї відповідно до сучасних за- мовної освіти в них міг бути використаний тільки 
гальнодидактичних і власне методичних вимог, авторський спецкурс «Ділове спілкування». 
: відсутністю спеціальної підготовки на практиці. Паралельно нами вивчався стан підготовки 

Констатувати недослідженість цієї проблехми майбутніх учителів до профільного навчання ІМ 
дає змогу вивчення освітнього середовища про у вищому мовному педагогічному закладі, універ
фільної школи, видів профілів, стану профільного ситетах і інститутах післядипломної освіти (Гор
-гавчання ЇМ: особливостей навчання ІМ в класах лівському інституті іноземних мов, Вінницькому 

різних профілів , його навчально-методичного державному педагогічному університеті ім. М. Ко
оснащення і рівня готовності до нього вчителів. цюбинського, Донецькому обласному інституті 

Із цією метою були опитані вчителі ІМ різних післядипломної педагогічної освіти, Київському 
^:кіл Донецької області (м. Авдіївка, м. Арте- обласному інституті післядипломної освіти педа
іївськ, с. Богатир, м. Волноваха, м. Горлівка, м. Де- гогічних кадрів). 
ізльцеве, м. Дзержинськ, м. Димитров, м. До- Аналіз нормативних документів вищої педаго

?цьк, м. Єнакієве, с. Званівка, с. Зелений Гай, гічної освіти — навчальних планів, робочих про
її. Іловайськ, м. Кіровськ, м. Комсомольське, грам з дисциплін, що вивчаються у вищих закладах 
ч= Костянтинівка, м. Краматорськ, м. Красний освіти, Державних і галузевих освітніх стандартів 
Лиман, м. Красноармійськ, м. Красногорівка, вищої професійної освіти — свідчить про те, що 
уі Курахове, м. Макіївка, м. Маріуполь, м. Сі- спеціальної підготовки майбутніх вчителів до про
грськ, м. Сніжне, м. Торез, м. Харцизьк, м. Шах- фільного навчання ІМ старшокласників не ве

~2зськ, м. Ясинувата) і студенти V курсу Горлів- деться. 
-кого інституту іноземних мов, які проходили Результати проведеного дослідження дають 

'здагогічну практику в різних містах України. нам змогу зробити такі висновки: 
Результати проведеного опитування свідчать — стан профільного навчання ІМ старшоклас

~~з незадовільний стан готовності вчителів до на- ників можна покращити за рахунок формування 
: .нння ІМ у профільній школі. Цей висновок під- у вчителя відповідної готовності до його реалізації; 
" "грлжується і даними вивчення нормативної і на- — існуюча система підготовки вчителя ІМ не
: ЕЛЬНО-МЄТОДИЧНОЇ документації у Горлівському достатньо орієнтована на потреби профільної 
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11. Кононко ОЛ. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): навч. посіб. для 
вищ. навч. закл. / О.Л. Кононко. — К.: Освіта, 1998. — 255 с. 
12. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / 
[редкол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. — Умань : ПП Жовтий, 2010. — Вил. 34. — С. 207—211. 
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