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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність дослідження. Сучасна система освіти ґрунтується на засадах 

гуманно-особистісного підходу і потребує дослідження низки психолого-
педагогічних проблем, серед яких вагоме місце належить вивченню проблеми волі 
та її розвитку у дітей дошкільного віку. Для розуміння природи і ґенези вольових 
явищ, можливостей їх прогнозування в розвитку постає необхідність дослідження 
таких явищ на ранніх стадіях онтогенезу людини, зокрема в дошкільному віці. 
Особливе місце в цьому процесі належить розвитку довільної поведінки дитини 
старшого дошкільного віку як стрижня її особистісного зростання. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти України, програмах навчання і 
виховання дітей дошкільного віку («Дитина», «Дитина в дошкільні роки», 
«Українське дошкілля», «Впевнений старт», «Я у світі») та Концепції Державної 
цільової програми розвитку дошкільної освіти підкреслюється самоцінність 
вивчення даного феномена.  

Наразі залишається надзвичайно важливим і актуальним дослідження питань 
емоційних переживань дітей в умовах сім’ї, які позначаються на розвитку довільної 
поведінки старших дошкільників. Останнім часом спостерігаються часті прояви 
деструктивної активності дітей старшого дошкільного віку, яка супроводжується 
негативними емоційними переживаннями, неуважністю, суворістю батьківської 
опіки, що, в свою чергу, лише закріплює зазначені проблемні аспекти поведінки 
дитини. 

Аналіз наукових досліджень довільної поведінки дітей показав їх інтенсивний 
різновекторний характер. Виділяють такі основні аспекти теоретичної та 
експериментальної розробки зазначеної проблеми: вивчення довільної поведінки 
дітей в онтогенезі (Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, 
С. Рубінштейн); дослідження розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку 
(Л. Кожаріна, В. Котирло, С. Кулачківська, С. Ладивір, О. Смирнова); виокремлення 
особливостей розвитку довільної поведінки дошкільників (О. Байєр, Г. Бреслав, 
В. Давидов, В. Кузьменко, Г. Лаврентьєва, Я. Неверович, Л. Соловйова, Б. Теплов, 
С. Якобсон); розкриття емоційних переживань в умовах батьківсько-дитячої 
взаємодії (Г. Бреслав, В. Вілюнас, О. Горецька, Б. Додонов, А. Кошелева, 
О. Кульчицька, І. Лапченко, Р. Овчарова, Ю. Савченко, І. Сопрун, О. Хартман). 

Важливого значення для розвитку довільної поведінки дітей старшого 
дошкільного віку відводять батькам та іншим найближчим авторитетним людям 
дитини. Діти наслідують батьківську форму поведінки у сім’ї, підсвідомі реакції, 
різноманітні позитивні чи негативні емоції, значущі особливості подружніх 
стосунків. Ставлення батьків до дитини та стилю сімейного виховання у формуванні 
особливостей психіки та поведінки дошкільника підкреслювалося в дослідженнях 
О. Алексєєнко, Е. Ейдеміллера, С. Кулачківської, О. Пенькової, Т. Піроженко, 
О. Смирнової, А. Співаковської, Т. Титаренко, Л. Шнейдер та інших. 

Загалом, аналіз теоретичних і експериментальних досліджень показує, що 
вивчення розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в сучасній 
психолого-педагогічній теорії та практиці здійснюється різнобічно, але більшість 
досліджень не враховують таких важливих чинників як емоційні переживання дітей, 
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особливо старших дошкільників та характер взаємозв’язку між компонентами 
довільної поведінки, емоційних переживань та батьківсько-дитячих стосунків. 

Виокремлення основних понять про сутність розвитку довільної поведінки на 
основі емпіричних досліджень сприяє переходу від позицій переважно теоретичного 
осмислення проблеми до розуміння її практичної значущості в онтогенезі 
особистості, зокрема у старшому дошкільному віці. 

Актуальність окресленої проблематики, відсутність комплексних досліджень 
у зазначеній сфері зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Емоційні 
переживання як чинник розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в 
умовах сім’ї». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконано в межах комплексної теми науково-дослідної роботи 
Київського університету імені Бориса Грінченка «Філософські, освітологічні та 
методичні засади компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної 
університетської освіти» (державний реєстраційний номер 0110u006274). Тему 
дисертації затверджено на засіданні вченої ради Київського університету імені 
Бориса Грінченка (протокол № 2 від 28.02.2013) та узгоджено в бюро Міжвідомчої 
ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук 
України (протокол № 4 від 23.04.2013).  

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично вивчити емоційні 
переживання як чинника розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного 
віку в умовах сім’ї. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми емоційних переживань як чинника 

розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім’ї. 
2. Визначити структурно-змістові характеристики емоційних переживань, 

довільної поведінки старших дошкільників та батьківсько-дитячих стосунків у їх 
сім’ях. 

3. Емпірично дослідити взаємозв’язки між рівнями емоційних переживань, 
довільної поведінки старших дошкільників та особливостями стосунків із батьками. 

4. Розробити та апробувати програму розвитку довільної поведінки дітей 
старшого дошкільного віку шляхом оптимізації їхніх емоційних переживань та 
батьківсько-дитячих стосунків в умовах сім’ї. 

Об’єкт дослідження – довільна поведінка дітей дошкільного віку. 
Предмет дослідження – емоційні переживання як чинник розвитку довільної 

поведінки дітей старшого дошкільного віку в умовах сім’ї. 
Теоретико-методологічну основу дослідження склали філософські, 

психологічні, педагогічні положення про розвиток особистості (Л. Божович, 
Л. Виготський, Г. Костюк, С. Рубінштейн, Е. Фром та інші); діяльнісний підхід у 
дослідженні розвитку психіки (О. Леонтьєв); науково-психологічні уявлення про 
сутність і закономірності становлення особистості в дошкільному віці, який 
визначають сензитивним період для розвитку довільної поведінки дітей 
дошкільного віку (М. Боришевський, Л. Божович, О. Запорожець, Г. Костюк, 
О. Кононко, Ю. Приходько, Т. Титаренко); положення про сутність та 
закономірності емоційних переживань дітей дошкільного віку (В. Кульчицька, 



 3 

М. Лебединський, В. М’ясищев, Р. Немов, О. Нікольська); про саморегуляцію 
емоційних станів дошкільників (Б. Додонов, Є. Рогов, Є. Яковлєва); про довільну 
регуляцію поведінки дітей та окремих її аспектів (Б. Ананьєв, О. Байєр, Н. Дятленко, 
Д. Ельконін, О. Запорожець, Є. Ільїна, В. Котирло, С. Поліщук, Я. Неверович, 
Н. Побірченко, С. Рубінштейн, О. Сергєєнкова, Л. Соловйова та ін.); дослідження 
різнобічних аспектів сім’ї, сімейного виховання, батьківсько-дитячих стосунків 
(А. Богуш, О. Байєр, А. Варга, В. Столін, М. Лісіна, Ю. Гіппенрейтер, О. Кононко, 
В. Котирло, В. Кузьменко, А. Кузьминський, С. Кулачківська, С. Ладивір, 
Ю. Приходько, Ю. Савченко, В. Сухомлинський, О. Хартман, Г. Хоментаускас та ін.). 

З метою вирішення завдань та досягнення поставленої мети використано такі 
методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, 
порівняння, класифікація, інтерпретація та узагальнення результатів для визначення 
базових понять і теоретичних положень емоційних переживань як чинника розвитку 
довільної поведінки старших дошкільників в умовах сім’ї; виявлення критеріїв і 
показників оцінювання емоційних переживань старших дошкільників, довільної 
поведінки старших дошкільників та батьківсько-дитячих стосунків в умовах сім’ї); 
емпіричні (спостереження, бесіда, анкетування, тестування для вивчення емоційних 
переживань як чинника розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного 
віку в умовах сім’ї та з’ясування ефективності апробації програми розвитку 
довільної поведінки старших дошкільників шляхом оптимізації їхніх емоційних 
переживань та батьківсько-дитячих стосунків в умовах сім’ї), статистичної 
обробки даних (варіаційний та альтернативний аналіз для визначення статистичної 
різниці в прояві досліджуваних ознак; коефіцієнт кореляції r-Пірсона для виявлення 
кореляційних зв’язків між досліджуваними характеристиками). Математична 
обробка даних проводилася за допомогою пакету статистичних програм SPSS 
(версія 17.0.). 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальною 
роботою було охоплено 52 дітей дошкільного віку та 104 їх батьків у дошкільному 
навчальному закладі (ясла-садок) «Чебурашка», дошкільному навчальному закладі 
(центр розвитку дитини) «Світлячок» (м. Глухів Сумської обл.) та 48 дітей і 96 їх 
батьків у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу 
«Лісова казка» (м. Бровари Київської обл.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше 
здійснено системне дослідження емоційних переживань як чинника розвитку 
довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку; визначено структурно-
змістові характеристики, що об’єднують компоненти, критерії (система емоційних 
станів дошкільника, система знань дошкільника про власні емоційні переживання, 
готовність дошкільника сприймати стан дорослого і керувати власними емоційними 
станами), показники емоційних переживань дитини дошкільного віку, а також 
компоненти, критерії (система взаємозв’язку емоційних станів батьків та дітей, 
знання батьків про емоційні переживання дитини, вміння батьків орієнтуватись на 
стан дитини при взаємодії з нею), показники батьківсько-дитячих стосунків та 
з’ясовано їх взаємозв’язок з особливостями розвитку довільної поведінки дітей 
старшого дошкільного віку; поглиблено й розширено психологічний зміст понять 
«емоційні переживання дошкільника», «довільна поведінка», «батьківсько-дитячі 
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стосунки», «вплив сімейних взаємин на розвиток довільної поведінки дошкільника»; 
удосконалено методичні прийоми розвитку довільної поведінки дітей старшого 
дошкільного віку в умовах сім’ї шляхом оптимізації батьківсько-дитячих стосунків. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в підборі 
психодіагностичного інструментарію вивчення довільної поведінки, емоційних 
переживань старших дошкільників та батьківсько-дитячих стосунків; розробці й 
апробації програми розвитку довільної поведінки старших дошкільників. Результати 
дисертаційного дослідження можуть бути використані психологами і вихователями 
дошкільних навчальних закладів у роботі з дітьми та їх батьками; викладачами і 
студентами вищих навчальних закладів при вивченні навчальних дисциплін 
«Психологія сім’ї», «Дитяча психологія», «Теорія і методика співпраці дошкільного 
навчального закладу з родинами»; у закладах післядипломної освіти для підвищення 
кваліфікації психологів та вихователів дошкільних навчальних закладів; у системі 
психологічної служби для сімейного консультування тощо.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (довідка 
№ 2673 від 12.05.2015), у практику підготовки студентів Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка (довідка № 91-а від 08.05.2015), в 
роботу Глухівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Чебурашка» 
(довідка № 26-1 від 06.05.2015), Глухівського дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) «Світлячок» (довідка (№ 01-59/35 від 20.05.2015) та 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Лісова казка» 
м. Бровари, Київської області (довідка № 24 від 08.05.2015).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 
дисертаційного дослідження були апробовані на Всеукраїнському психологічному 
конгресі з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі» (Київ, 2014); на 
міжнародних науково-практичних конференціях: «Сучасні проблеми педагогіки і 
психології та їх роль в сучасному суспільстві» (Одеса, 2013), «Актуальні проблеми 
психології особистості та міжособистісних взаємин» (Кам’янець-Подільський, 
2013), «Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії» (Львів, 2013), 
«Фактори розвитку педагогічних і психологічних наук в ХХІ столітті» (Харків, 
2014); на всеукраїнських наукових конференціях: «Формування компетентностей 
обдарованої особистості в системі освіти» (Севастополь, 2012), «Дослідження 
молодих учених у контексті розвитку сучасної науки» (Київ, 2013), «Актуальні 
проблеми практичної психології» (Глухів, 2013), «Актуальні проблеми практичної 
психології» (Глухів, 2014); круглих столах: «Сучасні форми взаємодії педагогів ДНЗ 
та сім’ї» (Київ, 2013), «Серце віддаю дітям: педагогічна творчість Василя 
Сухомлинського» (Київ, 2013). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 8 одноосібних 
публікаціях, з яких 5 – у наукових фахових виданнях України у галузі психології, 
1 – у періодичному науковому фаховому виданні іноземної держави. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 
джерел (251 найменування, з них – 13 іноземною мовою) і 12 додатків. Загальний 
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обсяг дисертації становить 275 сторінок. Основний зміст викладено на 180 
сторінках. Робота містить 21 таблицю та 12 рисунків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, визначено мету, 
завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито його теоретичні засади, 
висвітлено наукову новизну, практичне значення дисертаційної роботи; наведено 
відомості про впровадження й апробацію результатів дослідження, публікації; 
представлено дані щодо структури й обсягу дисертації.  

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження емоційних переживань 
як чинника розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в умовах 
сім’ї» здійснено теоретичне вивчення довільної поведінки дітей дошкільного віку у 
філософських і психолого-педагогічних дослідженнях, проаналізовано сутність 
дефініцій «довільна поведінка», «емоційні переживання», «батьківсько-дитячі 
стосунки», «вплив сімейних взаємин на розвиток дошкільника» показано їх 
співвідношення та специфіку розвитку у дітей старшого дошкільного віку. 

На основі аналізу різних наукових підходів довільну поведінку визначено як 
складне психологічне явище з соціальним походженням змісту та механізмами 
розвитку (Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, Є. Ільїн,  Г. Костюк, О. Леонтьєв, 
С. Рубінштейн, В. Селіванов, І. Сеченов); як одне з основних новоутворень 
дошкільника (О. Запорожець, В. Кузьменко, С. Кулачківська, О. Леонтьєв, О. Смирнова 
та ін.); як передумову розвитку вольової поведінки дошкільника (Л. Кожаріна, 
В. Котирло, Я. Неверович, О. Смирнова, Т. Шульга); як саморегуляцію емоційних 
станів дитини (Б. Додонов, Є. Рогов, Є. Яковлєва); як властивість діяти за зразком 
дорослого (Л. Венгер, Д. Ельконін, С. Ладивір). 

З’ясовано, що джерелом розвитку довільної поведінки старшого дошкільника 
є здатність регулювати та впорядковувати свої емоційні переживання, оскільки 
мотиваційна сфера дитини тісно пов’язана саме з ними (О. Запорожець). Така 
поведінка дітей старшого дошкільного віку визначається у взаємодії з емоційними і 
розумовими процесами (В. Селіванов), психічними процесами дитини (М. Басов) та 
розвитком і диференціацією мотиваційної сфери (О. Леонтьєв). 

Довільна поведінка старшого дошкільника проявляється у здатності 
ініціювати, свідомо приймати і послідовно виконувати завдання дорослого, 
коригувати свої дії відповідно мети діяльності, виправляти помилки, досягати 
бажаного результату, самостійно доводити розпочату справу до кінця, стримувати 
власні безпосередні бажання та емоції, рахуватися з вимогами дорослого, долати 
труднощі, які постають на шляху досягнення бажаної мети, відповідально ставитися 
до своїх обов’язків (Л. Соловйова). 

Аналіз психологічних досліджень дає підстави розглядати емоційні 
переживання дошкільника як: психічну форму відображення дійсності у свідомості 
дитини (А. Кошелева, Л. Соловйова), один з різновидів процесу психічної регуляції 
діяльності та поведінки дитини (Я. Рейковський), особливу форму ставлення 
дошкільника до явищ та предметів дійсності (Л. Божович, І. Лапченко), 
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суб’єктивний вияв емоційно-почуттєвої сфери дитини (Ф. Крюгер, І. Сопрун, 
Н. Славіна). 

З’ясовано, що емоційні переживання дитини дошкільного віку 
опосередковуються їх ставленням до тих чи інших подій життя. Внаслідок появи 
опосередкованості емоційні переживання дитини стають більш узагальненими, 
усвідомленими і керованими. Таке явище характеризує довільність поведінки 
дитини. Емоції дитини у функції передбачення включаються у внутрішні механізми 
забезпечення супідрядності мотивів як важливого їх компонента. Відбувається 
інтенсивний розвиток вищих почуттів у процесі виконання різних видів діяльності 
дошкільника – трудової, продуктивної, ігрової (О. Запорожець, В. Котирло, 
Т. Піроженко, Ю. Приходько, Т. Титаренко). 

Провідну роль у розвитку довільної поведінки дошкільника відіграє сім’я, 
оскільки дитина наслідує батьків і переносить на себе систему батьківських 
стосунків, способи поведінки батька і матері (М. Вовчик-Блакитна, В. Котирло, 
С. Кулачківська, С. Ладивір, С. Тищенко). 

Низка дослідників (А. Варга, А. Захаров, Е. Ейдеміллер, А. Співаковська, 
Г. Хоментаускас) стверджують, що батьківсько-дитячі стосунки як підсистема 
стосунків сім’ї виявляється у безперервних, триваліших і опосередкованих віковими 
особливостями стосунки дітей та батьків. Встановлено, що основними параметрами 
таких стосунків є характер емоційного зв’язку між батьками та дітьми: емоційне 
прийняття або відкидання, емоційна близькість або дальність, батьківський 
контроль і автономія дитини (О. Горецька, М. Лісіна, Р. Овчарова, С. Тищенко, 
О. Хартман). 

Отже, різнопланові теоретичні уявлення про емоційні переживання як 
чинника розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку в умовах 
сім’ї уможливили виділення та обґрунтування структурно-змістових характеристик 
компонентів: довільна поведінка дошкільника – мотиваційний (прийняття мети від 
дорослого) та регуляційний (мобілізація зусиль для подолання перешкод на шляху 
до мети) компоненти (О. Байєр, Л. Соловйова); емоційні переживання дошкільників – 
чуттєвий (система емоційних станів дошкільника), когнітивний (система знань 
власних емоційних переживань), поведінковий (виявлення емоційних переживань 
дитини у процесі взаємодії з дорослими) компоненти (Г. Бреслав, В. Вілюнаса); 
батьківсько-дитячі стосунки – чуттєвий (система емоційних станів батьків та дітей), 
когнітивний (система знань батьків про емоційні переживання дитини), 
поведінковий (вміння батьків орієнтуватись на стан дитини при взаємодії) 
компоненти (І. Сопрун, О. Хартман). 

За результатами теоретичного аналізу визначено вихідні позиції для 
розроблення методологічної бази діагностування емоційних переживань як чинника 
розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку в умовах сім’ї. 

З’ясування специфіки прояву структурно змістових характеристик емоційних 
переживань і довільної поведінки старших дошкільників та батьківсько-дитячих 
стосунків в умовах сім’ї становить зміст другого (емпіричного) розділу 
дослідження. 
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У другому розділі «Емпіричне вивчення емоційних переживань як 
чинника розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку в 
умовах сім’ї» розкрито організаційні процедурно-методичні засади емпіричного 
дослідження, висвітлено якісний та кількісний аналіз результатів констатувального 
дослідження, виокремлено структурно-змістові характеристики рівнів емоційних 
переживань, довільної поведінки старших дошкільників та батьківсько-дитячих 
стосунків в умовах сім’ї, виявлено структурні зв’язки між виокремленими рівнями. 

Дослідно-експериментальною роботою було охоплено 100 повних родин, які 
складалися з 200 дорослих обох статей і 100 дітей. Серед загального контингенту 
досліджуваних сімей виокремлено 48 сімей експериментальної групи (ЕГ) на базі 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Лісова казка» 
м. Бровари Київської області та 52 сім’ї контрольної групи (КГ) на базі дошкільних 
навчальних закладів м. Глухова Сумської області – дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Чебурашка», дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) 
«Світлячок». 

На підставі теоретичного аналізу досліджуваного феномену розроблено карту 
вивчення структурно-змістових характеристик емоційних переживань як чинника 
розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку в умовах сім’ї, що 
подано в табл.1. 

Базуючись на обґрунтуванні структурно-змістових характеристик емоційних 
переживань старших дошкільників, їх довільної поведінки та батьківсько-дитячих 
стосунків було виокремлено рівні їх прояву. Рівні здатності дітей старшого 
дошкільного віку до контролю власних емоційних переживань мають такі ознаки: 
високий рівень виявляється у домінуючій здатності дитини стримувати свої 
негативні емоційні переживання та скеровувати їх відповідно до вимог дорослих та 
до засвоєних норм поведінки. Всі емоційні прояви характеризуються позитивною 
спрямованістю та здійснюються в єдності вербальних і невербальних засобів. Діти 
виявляють співпереживання та емпатію, знаходять втіху в тому, що вони роблять та 
який досвід переживають. Вони отримують максимум задоволення від спілкування з 
батьками, випромінюють енергію, чутливі і відкриті до свого середовища, здатні 
емоційно оцінювати ситуацію, яка безпосередньо чи опосередковано стосується 
самої дитини. Середній рівень характеризується тим, що діти часто виглядають 
доволі спокійними і тільки інколи демонструють мінливі стани; ситуативно здатні 
до емпатійного відгуку на емоційні стани дорослого; позитивні переживання 
чергуються у таких дітей з неодноразовим перебігом негативних проявів. Діти 
можуть задовольняти свої потреби лише певною мірою, втрачаючи безліч 
можливостей для справжнього задоволення. Низький рівень обумовлений 
нездатністю дитини контролювати свої емоційні сплески. Проявляється нерозуміння 
та невміння виявити свій внутрішній емоційний стан у соціально-адекватній формі, 
що спричиняє виникненню труднощів у взаєминах із дорослими. Такі діти 
перебувають в «полоні емоцій», оскільки ще не вміють керувати своїми почуттями, 
що зумовлює тривожність й ускладнення у спілкуванні з батьками та нездатність до 
прояву емпатії; дуже рідко переважають моменти справжньої радості; діти часто 
виглядають напруженими і майже не виявляють енергійності. 
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Таблиця 1 
Карта дослідження емоційних переживань як чинника розвитку довільної 

поведінки дітей старшого дошкільного віку в умовах сім’ї 
 

Психологічні особливості емоційних переживань дітей старшого дошкільного віку 
Компо- 
ненти 

Критерії Структурні показники Діагностичні 
методики 

Ч
ут

тє
ви

й 

 
С

ис
те

ма
 

ем
оц

ій
ни

х 
ст

ан
ів

 
до

ш
кі

ль
ни

ка
 

Загальний емоційний стан дитини: радість, 
інтерес, здивування, сум, страждання, гнів, 
відраза, страх, сором. Переживання власних 
емоційних станів; невербальний прояв 
власних емоційних станів; емоційне 
оцінювання ситуацій, які безпосередньо чи 
опосередковано стосується самої дитини; 
емоційне переживання емоційних 
переживань дорослого. 

Метод 
спостереження, 
малюнковий тест 
«Малюнок сім’ї» 
(Т. Хоментаускас), 
методика «Квітка-
Восьмицвітка» 
(С. Велієва), 
проективна методика 
дослідження 
особистості Р. Жиля. 
 

К
ог

ні
ти

вн
ий

 

 
С

ис
те

ма
 зн

ан
ь 

вл
ас

ни
х 

ем
оц

ій
ни

х 
пе

ре
ж

ив
ан

ь 
до

ш
кі

ль
ни

ка
 

Знання про: емоції та почуття; способи та 
прийоми оволодіння емоціями та 
почуттями; здатність керувати своїм 
настроєм; причини, які призводять до того 
чи іншого настрою; цінності, які 
відповідають базовим суспільним потребам 
особистості; моральні норми поведінки; 
палітра можливостей та 
багатоваріантностей прояву власної 
поведінки. 

Метод 
спостереження, 
метод бесіди, 
малюнковий тест 
«Малюнок сім’ї» 
(Т. Хоментаускас), 
методика «Квітка-
Восьмицвітка» 
(С. Велієва), 
проективна методика 
дослідження 
особистості Р. Жиля. 
 

П
ов

ед
ін

ко
ви

й 

Го
то

вн
іс

ть
 

сп
ри

йм
ат

и 
ст

ан
 

до
ро

сл
ог

о 
і к

ер
ув

ат
и 

вл
ас

ни
ми

 
ем

оц
ій

ни
ми

 с
та

на
ми

. Вміння: стримувати власні безпосередні 
бажання та імпульсивні дії; керувати 
перебігом та вираженням емоційних станів; 
стримувати свої негативні емоційні 
переживання; співвідносити вчинок і 
емоцію; розпізнавати емоційні стани 
дорослого. 

Метод 
спостереження, 
малюнковий тест 
«Малюнок сім’ї» 
(Т. Хоментаускас), 
проективна методика 
дослідження 
особистості Р. Жиля. 
 

Психологічні особливості розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку 

М
от

ив
ац

ій
ни

й 

 
Го

то
вн

іс
ть

 
пр

ий
ня

ти
 м

ет
у 

ві
д 

до
ро

сл
ог

о 

Самостійність дитини під час постановки 
мети, її усвідомленість, готовність прийняти 
мету від дорослого; сформованість мотиву 
подолання перешкод як потреби не 
відступати перед труднощами й активно їх 
долати. 

Методика вивчення 
індивідуальних 
особливостей 
розвитку вольової 
поведінки старших 
дошкільників 
(Л. Соловйова). 
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Продовження табл. 1 
Ре

гу
ля

ці
йн

ий
 

Го
то

вн
іс

ть
 

мо
бі

лі
зу

ва
ти

 
зу

си
лл

я 
дл

я 
по

до
ла

нн
я 

пе
ре

ш
ко

д 
на

 ш
ля

ху
 

до
 м

ет
и 

Здатність дитини: планувати діяльність; 
діяти, керуючись зразком, інструкцією, 
задумом; коригувати дії, згідно з ними; 
мобілізувати зусилля для подолання 
перешкод на шляху до мети; міра допомоги 
дорослого, необхідна для досягнення 
дитиною мети діяльності. 

Методика вивчення 
індивідуальних 
особливостей 
розвитку вольової 
поведінки старших 
дошкільників 
(Л. Соловйова). 

Психологічні особливості батьківсько-дитячих стосунків 
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Загальний емоційний стан дитини та 
батьків: радість, інтерес, здивування, сум, 
страждання, гнів, відраза, страх, сором. 
Сприймання емоційних станів дитини; 
розуміння причин виникнення певних 
емоційних станів дитини; співпереживання 
та емпатія; емоційна підтримка 
орієнтована на стан дитини або батька; 
вплив на емоційний стан дитини та прояв 
емпатійної схильності; позитивний 
характер спілкування та близький 
емоційний контакт; інтерес до 
життєдіяльності дітей. 

Метод 
спостереження, 
методика PARI  
Е. Шефер і Р. Белл 
(адаптована 
Т. Нещерет), 
модифікована анкета 
для батьків О. Байєр. 
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Знання про вікові та індивідуальні 
особливості розвитку дитини; про 
морально-етичні норми та способи їх 
реалізації; усвідомлення батьківської 
позиції, сутності виховання, оптимальних 
методів, принципів виховання та 
багатофакторності впливів на дитину; 
усвідомлення батьками самостійної 
цінності дитини; усвідомлення батьками 
власних потреб, мотивів поведінки, 
ціннісних орієнтацій; розуміння батьками 
дитячих уподобань та інтересів. 

Метод 
спостереження, 
метод бесіди, 
методика PARI 
Е. Шефер і Р. Белл 
(адаптована 
Т. Нещерет), тест-
опитувальник 
батьківського 
ставлення (Г. Варга, 
В. Столін), 
модифікована анкета 
для батьків (О. Байєр). 
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 Вміння батьків: виховувати дитину за 
гуманістичними принципами; проявляти 
емпатійну здатність до дитини; вести пошук 
оптимальної поведінки у спілкуванні з 
дитиною; орієнтуватись на стан дитини при 
взаємодії; моделювати можливі варіанти 
впливу на дитину; знаходити оптимальний 
варіант поведінки у конфліктних ситуаціях з 
дитиною. Здатність батьків надавати вчасну 
допомогу дитині в її особистісному 
розвитку та здатність задовольняти потреби 
дитини та пристосовуватись до зміни цих 
потреб із плином часу. 

Метод 
спостереження. 



 10 

Рівень довільної поведінки старших дошкільників визначався за рівнями, 
виокремленими у дослідженнях Л. Соловйової.  

Рівні мотиваційного компоненту довільної поведінки старшого дошкільника 
визначалися таким чином: високий рівень – мета діяльності приймається, 
ініціюється, обґрунтовується; дитина активно долає труднощі; середній рівень – 
мета діяльності приймається, ініціюється та обґрунтовується з допомогою інших; 
дитина робить спроби долати труднощі; низький рівень – мета діяльності не 
приймається, ініціюється рідко, не обґрунтовується; дитина відмовляється від мети 
при перших труднощах.  

Рівні регуляційного компоненту довільної поведінки старшого дошкільника 
характеризуються таким чином: високий рівень – дитина планує діяльність 
самостійно, в процесі її виконання керується зразком; коригує з ними свої дії, 
виправляє помилки; застосовує засоби мобілізації себе, відбирає раціональні засоби 
досягнення мети; звертається по допомогу після багатьох невдалих спроб; середній 
рівень – дитина планує діяльність з допомогою дорослого, в процесі її виконання 
відступає від зразка, інструкції, задуму; виправляє помилки після вказування на них; 
потребує допомоги для мобілізації себе та відбору раціональних засобів досягнення 
мети; низький рівень – дитина не планує діяльність, в процесі її виконання не 
керується зразками, інструкціями, задумами; не коригує з ними свої дії; не 
застосовує засоби мобілізації себе, не відбирає раціональні засоби досягнення мети; 
потребує суттєвої допомоги від дорослого. 

Рівні батьківсько-дитячих стосунків визначалися таким чином: високий рівень 
характеризується достатнім обсягом знань і уявлень батьків про виховання дитини, 
про її емоційні переживання. Дитина в сім’ї почуває себе комфортно і затишно, 
оскільки спостерігається позитивний характер спілкування та близький емоційний 
контакт. Батьки поважають свою дитину, схвалюють її інтереси і плани, 
намагаються в усьому допомогти їй, заохочують її ініціативу і самостійність. 
Дошкільник зосереджується на почутті провини, якщо щось не виходить. 
Середньому рівню властивий недостатній обсяг знань і уявлень батьків про 
виховання дитини. Батьки порушують взаємини з дітьми, дитина почуває себе 
самотньою, вони не надають їй самостійності. Батьки невчасно надають допомогу 
дитині в її особистісному розвитку та здатності задовольняти потреби дитини. 
Низький рівень характеризується незнанням батьків про виховання дітей. Дитина 
незадоволена умовами сімейного виховання, має підвищену тривожність. 
Дошкільник обурюється на те, що пропонує і робить дорослий, категорично 
відмовляється виконувати те, що донедавна робила залюбки. У спілкуванні з 
батьками переважають негативні емоційні переживання, конфлікти. Батьки 
сприймають свою дитину поганою, непристосованою, невдахою, відгукуються по 
відношеню до  дитини дратівливо і образливо. 

Отже, ступінь вияву чуттєвого, когнітивного, поведінкового компонентів у їх 
єдності є відображенням певного (високого, середнього або низького) рівня прояву 
емоційних переживань старших дошкільників, їх довільної поведінки та 
батьківсько-дитячих стосунків в умовах сім’ї. 

З метою визначення взаємозв’язку між рівнями структурних компонентів 
емоційних переживань і довільної поведінки старших дошкільників та батьківсько-
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дитячих стосунків здійснено алгоритм обчислення коефіцієнта кореляції за 
Пірсоном з подальшою інтерпретацією даних; графічна презентація результатів 
здійснювалась за допомогою комп’ютерного пакету статистичних програм 
SPSS 17.0. Кореляційна матриця представлена в таблиці 2.  

Таблиця 2 
Матриця кореляційних зв’язків між рівнями структурних компонентів 

емоційних переживань, довільної поведінки старших дошкільників  
та батьківсько-дитячих стосунків 

 МКдпд РКдпд ДП ЧКбдс ККбдс ПКбдс БДС 
ЧКепд -0,141 -0,104  0,281 0,398 0,208  
ККепд -0,036 -0,102  0,245 0,349 0,167  
ПКепд -0,036 -0,102  0,245 0,349 0,167  

ЕП   -0,104    0,370 
Примітка: ДП − довільна поведінка, ЕП – емоційні переживання, БДС – батьківсько-дитячі 

стосунки, МКдпд – мотиваційний компонент довільної поведінки дошкільника, РКдпд – 
регуляційний компонент довільної поведінки дошкільника, Чкепд – чуттєвий компонент 
емоційних переживань дошкільника, Ккепд – когнітивний компонент емоційних переживань 
дошкільника, Пкепд – поведінковий компонент емоційних переживань дошкільника, ЧКбдс – 
чуттєвий компонент батьківсько-дитячих стосунків, ККбдс – когнітивний компонент батьківсько-
дитячих стосунків, ПКбдс – поведінковий компонент батьківсько-дитячих стосунків. 

Проведений кореляційний аналіз дозволяє простежити статичний зв’язок між 
компонентами емоційних переживань дітей старшого дошкільного віку та 
складовими їх довільної поведінки, а також структурними компонентами 
батьківсько-дитячих стосунків в умовах сім’ї. Було виявлено статистично вагомий 
зв’язок між рівнями прояву емоційних переживань старших дошкільників і 
батьківсько-дитячих стосунків у досліджуваних групах: чуттєвий компонент 
емоційних переживань дітей − чуттєвий компонент батьківсько-дитячих стосунків 
(r=0,281 при p<0,01); когнітивний компонент емоційних переживань дітей − 
когнітивний компонент батьківсько-дитячих стосунків (r=0,349 при p<0,001); 
поведінковий компонент емоційних переживань дітей – поведінковий компонент 
батьківсько-дитячих стосунків  (r=0,167 при p<0,10). 

Також кореляційний аналіз показав, що найбільш вираженим зв’язком між 
структурними компонентами емоційних переживань дітей і структурними 
складниками довільної поведінки дітей є зв’язок між чуттєвим компонентом 
емоційних переживань та мотиваційним – довільної поведінки (r=-0,141 при p<0,10). 

Визначено, що у більшості дітей старшого дошкільного віку певний рівень 
прояву їх емоційних переживань поєднувався з відповідними рівнями батьківсько-
дитячих стосунків та сформованості довільної поведінки дошкільника. Разом з тим 
було виявлено сім’ї, в яких існувала розбіжність між рівнями прояву емоційних 
переживань і батьківсько-дитячих стосунків та такими ж рівнями емоційних 
переживань і сформованості довільної поведінки. 

На підставі кореляційного аналізу визначалися інтервальні ряди. Ці ряди 
відповідали високому, середньому та низькому рівням емоційних переживань і 
довільної поведінки старших дошкільників та батьківсько-дитячих стосунків в 
умовах сім’ї. Це дало можливість виокремити чотири підгрупи досліджуваних за 
рівнями прояву даних феноменів.  
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Діти першої підгрупи були здатні стримувати свої негативні емоційні 
переживання і скеровувати їх відповідно до вимог дорослих та засвоєних норм 
поведінки. Всі емоційні прояви характеризувалися позитивною спрямованістю та 
здійснювалися в єдності вербальних і невербальних засобів. Діти виявляли 
співпереживання та емпатію, знаходили втіху в тому, що вони роблять та від 
досвіду, який переживають. Вони отримували максимум задоволення від 
спілкування з батьками, випромінювали енергію, були чутливі і відкриті до свого 
середовища. Такі діти проявляли здатність емоційно оцінювати ситуацію, яка 
беспосередньо чи опосередковано стосується них самих. Вони приймали, 
ініціювали, обґрунтовували мету діяльності, планували її самостійно, активно 
долали труднощі; в процесі виконання керувалися зразком, інструкцією, правилом, 
задумом та коригували з ними свої дії, виправляли помилки. Дітям цієї підгрупи 
властиво застосовувати засоби мобілізації себе та відбирати раціональні засоби 
досягнення мети. Вони зверталися по допомогу після багатьох невдалих спроб. Ця 
підгрупа включала сім’ї, в яких поєднувалися високі рівні прояву емоційних 
переживань дітей, сформованості довільної поведінки дітей та батьківсько-дитячих 
стосунків. 

Старші дошкільники другої підгрупи часто виглядали доволі спокійними і 
тільки інколи демонстрували мінливі стани. Вони ситуативно були здатні до 
емпатійного відгуку на емоційні стани дорослого. Позитивні переживання дитини 
чергувалися з неодноразовим перебігом негативних проявів. Діти могли 
задовольняти свої потреби лише певною мірою, втрачаючи безліч можливостей для 
справжнього задоволення. Мета діяльності приймалася, ініціювалася та 
обґрунтовувалася з допомогою інших. Такі діти робили спроби долати труднощі, 
планували діяльність з допомогою дорослого, в процесі її виконання відступали від 
зразка, інструкції, правила, задуму. Вони виправляли помилки після вказування на 
них та потребували допомоги для мобілізації себе і для відбору раціональних 
засобів досягнення мети. Ця підгрупа включала сім’ї, в яких поєднувалися середні 
рівні прояву емоційних переживань дитини, батьківсько-дитячих стосунків і 
довільної поведінки дитини. 

Третя підгрупа об’єднувала дітей, які характеризувалися невідповідністю 
рівнів емоційних переживань дітей і батьківсько-дитячих стосунків та рівнів 
довільної поведінки. Діти проявляли здатність стримувати негативні емоційно-
почуттєві переживання, але інколи переважали мінливі стани, які гальмували будь-
які бажання дитини. Задоволення у спілкування з батьками діти отримували залежно 
від ситуації. Вони здатні були до співпереживання та емпатії, але ситуаційні образи 
затримували цей процес. Мета діяльності приймалася, але самостійно не 
ініціювалася. Виправляли помилки після вказування на них дорослим та після 
невдалих наступних спроб за допомогою не зверталися. Ця підгрупа включала сім’ї 
з високим (чи середнім) рівнем емоційних переживань, високим (або низьким) 
рівнем батьківсько-дитячих стосунків, високим (середнім або низьким) рівнем 
довільної поведінки. 

Діти четвертої підгрупи характеризувалися нездатністю контролювати 
емоційні сплески, проявами нерозуміння та невміння виявити свій емоційний 
внутрішній стан у соціально-адекватній формі, що спричиняло виникнення 
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труднощів у взаєминах з дорослими. Вони перебували в полоні емоцій, оскільки ще 
не вміють керувати своїми почуттями, що зумовлює тривожність та ускладнення у 
спілкуванні з батьками. Не проявляли здатності до прояву емпатії. Дуже рідко 
переважали моменти справжньої радості. Діти часто виглядали напруженими і 
майже не виявляли енергійності. Ця підгрупа включала сім’ї, в яких поєднувалися 
середній (чи низький) рівень емоційних переживань дітей, середній (або низький) 
рівень батьківсько-дитячих стосунків і середній (чи низький) рівень довільної 
поведінки дітей. 

З урахуванням особливостей чотирьох підгруп респондентів розроблено та 
впроваджено в практику роботи дошкільних навчальних закладів програму розвитку 
довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку. 

У третьому розділі «Програма розвитку довільної поведінки дітей 
старшого дошкільного віку» презентовано програму розвитку довільної поведінки 
старших дошкільників шляхом оптимізації їхніх емоційних переживань та 
батьківсько-дитячих стосунків у їх сім’ях, висвітлено організацію, перебіг і 
результати формувального експерименту. 

Формувальний експеримент охоплював 48 сімей із дітьми старшого 
дошкільного віку, які виховувалися в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) 
комбінованого типу «Лісова казка» м. Бровари Київської області. 

На підставі отриманих даних розроблено програму розвитку довільної 
поведінки дітей старшого дошкільного віку для респондентів I, II, III і IV підгруп. 

Зміст та процедуру реалізації програми розвитку довільної поведінки дітей 
старшого дошкільного віку шляхом оптимізації їх емоційних переживань та 
батьківсько-дитячих стосунків відображено у розробленій програмі розвитку 
довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку (див. рис. 1).  

Складовими програми є методологічний, практичний, діагностичний блоки. 
Методологічний блок включає мету, методологічні підходи, принципи, завдання 
програми. Практичний блок описує зміст, форми, методи і прийоми програми 
розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку. Діагностичний блок 
включає процедуру, зміст, методи та прийоми оцінювання результатів реалізації 
даної програми. 

Організація та зміст програми передбачали оптимізацію структурних 
компонентів емоційних переживань, довільної поведінки старших дошкільників та 
батьківсько-дитячих стосунків в умовах сім’ї. Завдання програми передбачали: 
ознайомлення батьків із мінімумом потрібних знань про емоційні переживання і 
довільну поведінку дітей дошкільного віку та умови їх розвитку у системі 
батьківсько-дитячої взаємодії; ознайомлення батьків з ефективними методиками 
розвитку довільної поведінки дошкільника; активізація виховного потенціалу сім’ї 
шляхом включення обох батьків у процес виховання власної дитини; впровадження 
у практику сімейного виховання спільних – батька і матері – підходів до виховання 
відповідної, самостійної, емоційно благополучної дитини. 

Особливої уваги потребували сім’ї з дітьми, які належали до III і IV підгруп. 
Головними завданнями програми для роботи з цими сім’ями були такі: озброєння 
батьків знаннями про причини виникнення певних позитивних чи негативних 
емоційних переживань дитини та вплив їх на прояв довільності, вікові та 
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індивідуальні особливості розвитку дитини, морально-етичні норми та способи їх 
реалізації, сутність виховання та його оптимальні методи й принципи, 
багатофакторність впливів на дитину; впровадження у практику сімейного 
виховання спільних для батька і матері підходів до формування довільної поведінки 
та підтримки позитивних емоційних проявів дитини; активізація виховного 
потенціалу родини шляхом включення обох батьків у процес виховання власної 
дитини. 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БЛОК 
Мета: оптимізація емоційних переживань, довільної поведінки старших дошкільників та 
батьківсько-дитячих стосунків в умовах сім’ї. 
Методологічні підходи: особистісно-орієнтований, системно діяльнісний, функціональний 
Принципи: нормативності розвитку, системності розвитку, діяльнісний, активного залучення 
батьків та інших значущих осіб в оточені дитини до розвивальної роботи. 
Завдання: ознайомлення батьків із мінімумом потрібних знань про емоційні переживання і 
довільну поведінку дітей дошкільного віку та умови їх розвитку у системі батьківсько-дитячої 
взаємодії; ознайомлення батьків з ефективними методиками розвитку довільної поведінки 
дошкільника; активізація виховного потенціалу сім’ї шляхом включення обох батьків у процес 
виховання власної дитини; впровадження у практику сімейного виховання спільних – батька і 
матері – підходів до виховання відповідної, самостійної, емоційно благополучної дитини.  

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК 
Процедура Зміст Форми Методи і прийоми 

Реалізація 
програми 
розвитку 
довільної 
поведінки 
дітей 
дошкільного 
віку. 

- розширення можливостей розуміння 
батьками своєї дитини; 
- підвищення рефлексії батьків у 
взаємовідносинах  з дитиною; 
- вироблення нових навиків взаємодії з 
дитиною; 
-активізація комунікації в сім’ї. 

індивідуальні; 
групові. 
 
 

- бесіда; 
- смислові 
діалоги;  
- ігрова терапія; 
- імаготерапія 
(терапія образами); 
- арттерапія; 
-психогімнастика. 

ДІАГНОСТИЧНИЙ БЛОК 
Процедура Зміст Форми 

роботи 
Методи і прийоми 

-  діагностика 
емоційних 
станів дитини; 
- діагностика 
довільності 
поведінкових 
проявів 
старших 
дошкільників; 
- діагностика 
міжособистісн
их стосунків у 
сім’ї.  
 
 

- малюнковий тест «Малюнок сім’ї» 
(Т. Хоментаускас);  

- методика «Квітка-Восьмицвітка» 
(С. Велієва);  

- проективна методика дослідження 
особистості Р. Жиля;  

- методика вивчення індивідуальних 
особливостей розвитку вольової 
поведінки старших дошкільників 
(Л. Соловйова);  

- методика PARI  Е. Шефер і Р. Белл, 
адаптована Т. Нещерет;  

- тест-опитувальник батьківського 
ставлення (Г. Варга, В. Столін); 

- модифікована анкета для батьків 
О. Байєр. 

індивідуальні; 
групові. 

- методи 
математичної 
статистики; 
- якісний аналіз. 

 
Рис. 1. Програма розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку  
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Програма розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку 
складалася з 17 розвивальних занять, що проводилися три рази на місяць, 
тривалістю 30-40 хвилин. Включаючи бесіди, смислові діалоги, ігрову терапію, 
імаготерапію (терапія образами), арттерапію, психогімнастику такі заняття 
передбачали реалізацію таких завдань: вчити розуміти і відчувати свій внутрішній 
світ, своє ставлення до себе і до оточуючих людей: вміти радіти з того, що ти такий, 
яким ти є; дати дітям знання про настрій веселий, сердитий, здивований, ображений, 
сумний; формувати моральні почуття, вміння співпереживати, вчити усвідомлювати 
свої переживання; спонукати дітей до відкритості, до відвертості у стосунках, до 
позитивних вчинків; виховувати любов і взаємоповагу до оточуючих, почуття 
безпеки. 

Для оцінки ефективності розробленої програми здійснено порівняльний аналіз 
даних в експериментальній та контрольній групах. 

З метою забезпечення об’єктивного аналізу отриманих результатів обрано ті 
самі діагностичні методики, які застосовувалися на констатувальному етапі 
дослідження. Проаналізовані результати контрольного обстеження порівнювалися з 
даними констатувального етапу дослідження та представлені в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Динаміка рівнів емоційних переживань як чинника розвитку довільної 

поведінки старшого дошкільника в умовах сім’ї 
на констатувальному і контрольному етапах дослідження 

 
 
 

Під- 
групи 

Констатувальний етап Контрольний етап 
ЕГ (n=48) КГ (n=52) ЕГ (n=48) КГ (n=52) 

ос
іб

 

% ос
іб

 

% ос
іб

 

% ос
іб

 

% 

I 8 16 7 14 23 48 6 12 
II 6 13 9 17 18 38 5 10 
III 19 40 20 38 4 8 22 42 
IV 15 31 16 31 3 6 19 36 
Примітка: ЕГ − експериментальна група, КГ − контрольна група. 
 
Аналіз динаміки показників рівнів прояву структурних компонентів 

емоційних переживань, довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку та 
батьківсько-дитячих стосунків на констатувальному та контрольному етапах 
дослідження показав: зростання кількості досліджуваних першої (ЕГ: 16-48 %; 
КГ: 14-12 %) та другої підгруп (ЕГ: 13-38 %; КГ: 14-12 %), що свідчить про 
ефективність розробленої програми розвитку довільної поведінки дітей шляхом 
гармонізації їхніх емоційних переживань та батьківсько-дитячих стосунків у їх 
сім’ях; підвищення рівня прояву структурних компонентів емоційних переживань і 
довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку та батьківсько-дитячих 
стосунків досліджуваних III (ЕГ: 40-8 %; КГ: 38-42 %) і IV підгруп (ЕГ: 31- 6 %; 
КГ: 31-36 %), що підтверджує ефективність роботи за індивідуальними планами 
розвитку, які включали тренінгову роботу, консультації, тематичні дидактичні ігри з 
дітьми. У процесі індивідуальної роботи з такими сім’ями у дітей виникало бажання 
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діяти самостійно, мобілізувати зусилля для подолання перешкод, вербалізуючи свої 
емоційні стани, стримувати свої безпосередні бажання та імпульсивні дії; 
розпізнавати емоційні стани дорослого. У дорослих виявлялося розуміння причин 
виникнення певних емоційних станів дитини та бажання проявляти емпатійну 
схильність до неї. Спостерігалася здатність батьків надавати вчасну допомогу 
дитині в її особистісному розвитку та здатність задовольняти потреби дитини і 
пристосовуватись до зміни цих потреб із плином часу. 

Відтак, у більшості дітей експериментальної групи – як на констатувальному 
етапі, так і після проведення контрольного експерименту – мала місце позитивна 
динаміка рівнів чуттєвого, когнітивного і поведінкового компонентів емоційних 
переживань; чуттєвого, когнітивного і поведінкового компонентів батьківсько-
дитячих стосунків; регуляційного та мотиваційного компонентів довільної 
поведінки. Отримані результати засвідчили ефективність розробленої програми 
розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку, що виразно 
демонструє вияв у дітей позитивних емоційних переживань та оптимальних умов 
розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку в умовах сім’ї. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному досліджені узагальнено та емпірично досліджено проблему 

емоційних переживань як чинника розвитку довільної поведінки дітей дошкільного 
віку в умовах сім’ї; визначено структурно-змістові характеристики та рівні прояву 
емоційних переживань і довільної поведінки старших дошкільників, батьківсько-
дитячих стосунків; встановлено взаємозв’язок зазначених феноменів; розроблено та 
апробувано програму розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного 
віку шляхом оптимізації їхніх емоційних переживань та батьківсько-дитячих 
стосунків в умовах сім’ї.  

1. Здійснено теоретичний аналіз науково-методичних джерел, який засвідчив 
існування різних підходів до розуміння сутності феномену довільної поведінки 
дошкільника. Довільну поведінку дошкільника визначено як складне психологічне 
явище з соціальним походженням змісту та механізмами розвитку, що проявляється 
у здатності ініціювати, свідомо приймати і послідовно виконувати завдання 
дорослого, коригувати свої дії відповідно мети діяльності, виправляти помилки, 
досягати бажаного результату, самостійно доводити розпочату справу до кінця, 
стримувати власні безпосередні бажання та емоції, рахуватися з вимогами 
дорослого, долати труднощі, які постають на шляху досягнення бажаної мети, 
відповідально ставитися до своїх обов’язків. 

З’ясовано, що джерелом розвитку довільної поведінки старшого дошкільника 
є здатність регулювати і впорядковувати свої емоційні переживання. Емоційні 
переживання дошкільника визначено як психічну форму відображення дійсності у 
свідомості дитини, внутрішнього стану його особистості, за якого виникає 
особистісне бачення ситуації, супроводжуване яскравим емоційно-почуттєвим 
забарвленням як усвідомлюваного, так і неусвідомлюваного характеру.  

Обґрунтовано, що провідну роль у розвитку довільної поведінки дошкільника 
відіграє сім’я, оскільки дитина наслідує батьків і переносить на себе систему 
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батьківських стосунків, способи поведінки батька і матері. Батьківсько-дитячі 
стосунки, як підсистема стосунків сім'ї, являють собою безперервні, тривалі і 
опосередковані віковими особливостями стосунки дітей та батьків.  

2. Визначено структурно-змістові характеристики що об’єднують компоненти 
(чуттєвий, когнітивний, поведінковий), критерії (система емоційних станів 
дошкільника, система знань дошкільника про власні емоційні переживання, 
готовність дошкільника сприймати стан дорослого і керувати власними емоційними 
станами), показники емоційних переживань дитини дошкільного віку, а також 
компоненти (чуттєвий, когнітивний, поведінковий), критерії (система взаємозв’язку 
емоційних станів батьків та дітей, знання батьків про емоційні переживання дитини, 
вміння батьків орієнтуватись на стан дитини при взаємодії з нею), показники 
батьківсько-дитячих стосунків та з’ясовано їх взаємозв’язок з компонентами 
(мотиваційний, регуляційний), критеріями (готовність прийняти мету від дорослого, 
готовність мобілізувати зусилля для подолання перешкод на шляху до мети), 
показниками довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку. 

3. Встановлено, що батьківсько-дитячі стосунки впливають на емоційні 
переживання дошкільника, які, в свою чергу, позначаються на проявах довільної 
поведінки. Зафіксовано статистично вагомий зв’язок між рівнями прояву емоційних 
переживань старших дошкільників і батьківсько-дитячих стосунків у досліджуваних 
групах. Найбільш виражений зв’язок між чуттєвим компонентом емоційних 
переживань та мотиваційним компонентом довільної поведінки старших 
дошкільників. Водночас існують варіанти, в яких є розбіжність між рівнями прояву 
емоційних переживань і батьківсько-дитячих стосунків та між рівнями прояву 
емоційних переживань і сформованості довільної поведінки. 

Досліджено, що у більшості дітей старшого дошкільного віку певний рівень 
прояву їх емоційних переживань поєднувався з відповідними рівнями батьківсько-
дитячих стосунків та сформованості довільної поведінки, з одного боку, і 
диференціюванням рівнів розвитку їх структурних компонентів, з іншого. 
Результати досліджень дали можливість визначити чотири підгрупи досліджуваних 
дітей за рівнями розвитку показників емоційних переживань і довільної поведінки 
старших дошкільників і батьківсько-дитячих стосунків у сім’ях. 

З’ясовано, що ступінь вияву структурних компонентів у їх комбінуванні є 
відображенням певного (високого, середнього або низького) рівня прояву емоційних 
переживань і довільної поведінки старших дошкільників та батьківсько-дитячих 
стосунків в умовах сім’ї. Якісний та кількісний аналіз показав, що у більшості 
старших дошкільників наявний середній рівень емоційних переживань, довільної 
поведінки та батьківсько-дитячих стосунків. 

4. Розроблено програму розвитку довільної поведінки дітей старшого 
дошкільного віку шляхом оптимізації їх емоційних переживань та батьківсько-
дитячих стосунків в умовах сім’ї. Доведено її ефективність як психологічного 
засобу оптимізації чуттєвого, когнітивного, поведінкового компонентів емоційних 
переживань старших дошкільників і батьківсько-дитячих стосунків та 
мотиваційного і регуляційного компонентів довільної поведінки старших 
дошкільників. 
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Оптимізація процесу розвитку довільної поведінки старших дошкільників 
передбачає впровадження у практику роботи дошкільних навчальних закладів 
системи занять, тренінгів і консультацій, спрямованих на збалансування вияву 
чуттєвого, когнітивного та поведінкового структурних компонентів емоційних 
переживань і батьківсько-дитячих стосунків. Індивідуалізація психолого-
педагогічної роботи з батьками і дітьми старшого дошкільного віку в межах дії 
програми здійснювалася з урахуванням особливостей вияву емоційних переживань і 
довільної поведінки старших дошкільників та батьківсько-дитячих стосунків, 
характерних для виділених на констатувальному етапі дослідження чотирьох 
підгруп дітей. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 
Перспективи подальших досліджень вбачаються у вивченні впливу самооцінки 
дитини на формування довільної поведінки в умовах сім’ї і можливості психолого-
педагогічно впливу на ці процеси. 
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АНОТАЦІЇ 
 

Теплюк А.А. Емоційні переживання як чинник розвитку довільної 
поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім’ї. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Київський університет 
імені Бориса Грінченка, Київ, 2015. 

Дисертаційне дослідження присвячене теоретико-експериментальному 
вивченню емоційних переживань та довільної поведінки старших дошкільників у 
системі батьківсько-дитячих стосунків.  

Встановлено, що батьківсько-дитячі стосунки впливають на емоційні 
переживання дошкільника, які, в свою чергу, позначаються на проявах довільної 
поведінки. Зафіксовано статистично вагомий зв’язок між рівнями прояву емоційних 
переживань старших дошкільників і батьківсько-дитячих стосунків у досліджуваних 
групах.  

Презентовано програму розвитку довільної поведінки дітей старшого 
дошкільного віку шляхом оптимізації їхніх емоційних переживань та батьківсько-
дитячих стосунків в умовах сім’ї. Удосконалено теоретичні підходи до вивчення 
емоційних переживань як чинника розвитку довільної поведінки дітей дошкільного 
віку в умовах батьківсько-дитячої взаємодії. 

Ключові слова: емоційні переживання, довільна поведінка, батьківсько-
дитячі стосунки, діти старшого дошкільного віку, вплив сімейних взаємин на 
розвиток дошкільника. 

 
Теплюк А.А. Эмоциональные переживания как фактор развития 

произвольного поведения детей дошкольного возраста в условиях семьи - На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Киевский 
университет имени Бориса Гринченко, Киев, 2015. 

Диссертационное исследование посвящено теоретико-экспериментальному 
изучению эмоциональных переживаний и произвольного поведения старших 
дошкольников в системе родительско-детских отношений. Проанализированы и 
обобщены характеристику эмоциональных переживаний детей дошкольного 
возраста в системе родительско-детских отношений и произвольность 
поведенческих проявлений детей дошкольного возраста в общении с родителями и 
выделены структурные компоненты, эмоциональных переживаний, произвольного 
поведения и родительско-детских отношений. 

Экспериментально доказано, что существует взаимосвязь между показателями 
уровней чувственного компонента эмоциональных переживаний ребенка и 
показателями уровней поведенческого компонента родительско-детских отношений 
и между показателями уровней чувственного компонента эмоциональных 
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переживаний ребенка и показателями уровней мотивационного компонента 
произвольного поведения детей старшего дошкольного возраста.  

Представлено программу развития произвольного поведения детей старшего 
дошкольного возраста путем оптимизации их эмоциональных переживаний и 
родительско-детских отношений в условиях семьи. усовершенствованы 
теоретические подходы к изучению эмоциональных переживаний как фактора 
развития произвольного поведения детей дошкольного возраста в условиях 
родительско-детского взаимодействия. 

Ключевые слова: эмоциональные переживания, произвольное поведение, 
родительско-детские отношения, дети старшего дошкольного возраста, влияние 
семейных взаимодействий на развитие ребенка. 
 

Tepliuk А.А. Emotional Experiences as Factor of Development of Voluntary 
Behavior of Pre-school Children in the Context of the Family. – Manuscript copyright. 

Dissertation for receiving academic degree of the Candidate of Psychological 
Sciences with a specialization 19.00.07 – pedagogical and age psychology. – Borys 
Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 2015. 

Thesis work is on the theoretical and experimental study of emotional experiences 
and voluntary behavior of senior pre-school children in the system of parents-children 
relations. Characteristic of emotional experiences of the pre-school children was analyzed 
in the system of the parents-children relations and randomness of behavioral 
manifestations of the pre-school children during communication with parents and 
separately structural components, emotional experiences, voluntary behavior and parents-
children relations. 

It was experimentally proved that there is a relation between indices of levels of the 
sense component of the emotional experiences of the child and indices of the levels of the 
behavioral component of parents-children relations and between indices of the levels of 
sense component of the emotional experiences of the child and indices of the levels of 
motivational component of the voluntary behavior of senior pre-school children. 
Peculiarities of the emotional experiences of the senior pre-school children and parents-
children relations are manifested in the differentiation of levels of manifestation of their 
structural components that forms basis for evaluation of the perspectives of the 
development of the voluntary behavior at the senior pre-school age. 

Program of brain games, exercises, lessons focused on optimization of the 
emotional experiences as factor of the development of the voluntary behavior of the senior 
pre-school children and harmonization of the parents-children relations was presented; the 
program provided implementation into practice of work of pre-school educational 
institutions of the system of lessons, trainings and consultations focused on the balancing 
of manifestation of these components in the child and parents. 

Key words: emotional experiences, voluntary behavior, parents-children relations, 
senior pre-school children, the impact of family relationships on the development of a 
preschooler. 


	титульний лист - автореферат Теплюк А.А.
	Автореферат Теплюк А.А.

