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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність дослідження. Гуманістичне виховання підростаючого 

покоління є однією з актуальних проблем сьогодення. Необхідність створення у 
суспільстві моральної атмосфери, яка сприяла б утвердженню в усіх ланках 
суспільного життя гуманного ставлення до людини, вимогливості до себе й інших, 
чесності, довір'я, поєднаного з високою відповідальністю, посилює роль означеної 
проблеми. 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає головне завдання 
дошкільної освіти - допомогти дитині в оволодінні наукою життя. Оскільки 
суспільству необхідні життєздатні, творчі люди з розвиненим почуттям 
відповідальності, гідності, то пріоритетним з перших років життя є ціннісний, 
соціально-моральний розвиток особистості. 

Гуманізм - одна з фундаментальних характеристик суспільного буття і 
свідомості, сутність якого полягає у ставленні до людини як вищої цінності. Він 
виявляється в альтруїзмі, бажанні творити добро, допомагати людям, милосерді, 
співчутті. У вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії та практиці 
загальновизнаним є положення про те, що розвитку особистості сприяє створення 
емоційного благополуччя. Під кутом зору сучасної педагогіки, це означає 
задоволення потреби у спілкуванні з дорослими (батьками, вихователями), розвиток 
доброзичливих взаємин дітей, їхніх гуманних почуттів, сформованість дитячого 
товариства та ін. Навчити дитину „бачити й відчувати" людей, взаємодіяти з ними -
одне з важливих і складних завдань виховання. 

На думку І. Беха, Л. Коваль, О. Кононко, О. Сухомлинської, сучасна ситуація 
характеризується тим, що чітку впевненість у тому, що таке ,добро" і „зло", змінила 
тривожна невизначеність. Серед проблем реформування освіти у теоретико-
методологічному аспекті вони виділяють як актуальну проблему нормативність і 
цінність освіти й виховання. З одного боку, це зумовлюється формалізацією, 
стандартизацією, створенням освітніх стандартів, а з іншого, - браком виразного 
уявлення про норми-ідеали, норми-зразки, норми-цінності. Як підкреслює І. Бех, 
розв'язання цих проблем вимагає особливого підходу до виховання гуманної 
поведінки дітей, що грунтується на постійному творенні загальнозначущих 
гуманних вчинків як практичному втіленні відповідних норм гуманності. 

Значна частина наукових досліджень присвячена проблемі гуманності як 
однієї з характеристик особистості дитини-дошкільника. Результати досліджень 
Л. Артемової, Л. Божович, О. Запорожця, С. Карпової, В. Котирло, М. Лісіної, 
Є. Субботського, Т. Поніманської, Л. Почеревіної, Т. Фасолько, С. Якобсон 
засвідчили, що на етапі дошкільного дитинства моральні норми є мотивами 
поведінки. Тому гуманну поведінку особистості можна починати формувати у 
процесі ознайомлення дитини з відповідними нормами гуманності, які вимагають 
конкретизації у певній життєвій ситуації. У дослідженнях педагогів і психологів 
проблема виховання гуманної поведінки представлена такими проявами, як 
милосердя (І. Княжева), чуйність (М. Воробйова, Т. Пономаренко), співчуття, 
співпереживання (Г. Кошелєва, Л. Стрелкова), гуманні взаємини (Л. Артемова, 
А. Гончаренко, В. Котирло, В. Павленчик), турботливість (І. Дьоміна, М. Тимошенко), Л. М. Масол 
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взаємодопомога (А. Виноградова, Л. Пеньєвська, Т. Поніманська, Т. Репіна). 
Формуванню досвіду гуманної поведінки старших дошкільників присвячене 
дослідження Н. Цуканової. 

У працях Я. А. Коменського, Я. Корчака, П. Лесгафта, И.-Г. Песталоцці, 
С. Русової, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинського, К. Ушинського обґрунтовується 
положення щодо провідної ролі сім'ї у розвитку дитини, залученні її до 
загальнолюдських цінностей. 

Дослідники дошкільного дитинства Л. Артемова, А. Богуш, Р. Буре, 
0. Запорожець, О. Кононко, В. Котирло, О. Усова наголошують, що родина і 
дошкільний навчальний заклад, виконуючи специфічні виховні функції, не можуть 
замінити один одного і мають взаємодіяти задля повноцінного розвитку дитини-
дошкільника. Психолого-педагогічні дослідження Т. Алексєєнко, В. Безлюдної, 
Л. Божович, В. Постового доводять, що у дошкільному навчальному закладі повинні 
бути створені умови для спільної роботи сім'ї і педагогічного колективу у 
формуванні моральних якостей особистості дитини. 

Педагогічні засади спільної роботи освітніх закладів із сім'єю розроблені 
1. Гребенніковим (етико-педагогічні вимоги до взаємин із дітьми та їхніми 
батьками), Л. Затік, Т. Марковою (принципи взаємодії дитячого садка і сім'ї), 
Л. Островською (зміст і методи педагогічної освіти батьків) та ін. Питання 
морального виховання 6-річних дітей у процесі спільної діяльності школи і сім'ї 
досліджене Ф. Нанай; взаємодія школи і сім'ї у формуванні моральних основ 
поведінки молодших школярів - О. Докукіною; педагогічні умови ефективної 
взаємодії дитячого садка і сім'ї в екологічному вихованні старших дошкільників -
Н. Кот; співробітництво вихователів дошкільних закладів із сім'єю щодо виховання 
дошкільників у дусі миру - Т. Пагутою; виховання турботливого ставлення до 
оточуючих у 6-річок у сім'ї та дитячому садку - 1 . Хомяковою. 

Актуальність проблеми виховання гуманності в дошкільному віці, а також 
наявні суперечності між соціально-економічними змінами у суспільстві та 
необхідністю гуманізації взаємин людей, між досягненнями вітчизняної науки у 
галузі морального виховання і сучасним станом роботи дошкільного навчального 
закладу з означеного питання, між готовністю батьків і педагогів до співпраці та 
їхньою недостатньою підготовкою до її здійснення зумовили вибір теми 
дисертаційного дослідження: „Виховання гуманної поведінки дітей старшого 
дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї". 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертаційного дослідження є складовою держбюджетної теми науково-дослідної 
лабораторії гуманізації дошкільної освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету „Педагогічне проектування засобів гуманізації виховання дітей 
дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі" (державний реєстраційний 
номер 0106Ш0316). Тема затверджена Вченою радою Рівненського державного 
гуманітарного університету (протокол № 4 від 26.11.1999 р.) та Радою з координації 
наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 10 від 
24.12.2002 р.). 

З 

Мета дослідження: науково обгрунтувати й експериментально перевірити 
педагогічні умови виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у 
процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї. 

Гіпотеза дослідження: основними педагогічними умовами, які сприяють 
ефективному вихованню гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у 
процесі взаємодії дошкільного навчального закладу з сім'єю, є: 

- організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ на 
сучасних педагогічних засадах гуманістичного виховання; 

- оновлення змісту і методів взаємодії дошкільного закладу і сім'ї щодо 
виховання гуманної поведінки у дітей; 

- збагачення досвіду гуманного спілкування батьків з дітьми та залучення їх 
до активної участі в організації життєдіяльності дітей у дошкільному закладі на 
основі їхніх інтересів і потреб дитини. 

Відповідно до мети і гіпотези визначено завдання дослідження: 
1. З'ясувати стан досліджуваної проблеми у педагогічній теорії і практиці 

роботи дошкільних навчальних закладів. 
2. На основі аналізу та узагальнення філософської, психолого-педагогічної 

літератури уточнити сутність і структуру поняття "гуманна поведінка дітей 
дошкільного віку". 

3. Визначити критерії та показники, виявити рівні сформованості гуманної 
поведінки дітей старшого дошкільного віку. 

4. Розробити й експериментально перевірити педагогічні умови і модель 
виховання гуманної поведінки старших дошкільників у процесі взаємодії 
дошкільного навчального закладу і сім'ї. 

Об'єкт дослідження: процес виховання у старших дошкільників гуманної 
поведінки. 

Предмет дослідження: педагогічні умови виховання гуманної поведінки 
старших дошкільників у процесі взаємодії дошкільного закладу та сім'ї. 

Відповідно до визначених завдань було застосовано такі методи дослідження: 
- теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення наукових джерел дали змогу 

сформувати уявлення про актуальність проблеми, ступінь її дослідження, сприяли 
визначенню його концептуальних засад й сутності феномену "гуманна поведінка 
дітей дошкільного віку" та педагогічних умов її формування; 

- емпіричні: бесіди, анкетування, спостереження, діагностичні методики, 
аналіз планів навчально-виховної роботи дали змогу з'ясувати особливості прояву 
гуманної поведінки старших дошкільників і стан їхнього виховання у ДНЗ і сім'ї; 
педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) був 
застосований для перевірки ефективності розроблених педагогічних умов і моделі 
виховання гуманної поведінки старших дошкільників у процесі взаємодії ДНЗ і 
сім'ї. 

- статистичні: методи математичної статистики були використані для обробки 
експериментальних даних і аналізу динаміки досліджуваних явищ. 

Теоретичну основу дослідження складають: культурно-історична теорія 
розвитку особистості; концепція особистісно-орієнтованого виховання; положення 
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філософської і психолого-педагогічної науки про сутність гуманізму і гуманізацію 
виховання; про дошкільний вік як сенситивний період для формування моральних 
основ особистості (І. Бех, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Кононко); 
про закономірності морального розвитку особистості в дошкільному віці 
(Л. Артемова, Р. Буре, В. Кузьменко, В. Нечаєва, Ю. Приходько), виховний вплив 
сім'ї (Т. Алексєєнко, А. Макаренко, В. Постовий, С. Русова, М. Стельмахович, 
В. Сухомлинський та ін.), співробітництво освітніх закладів і родини у вихованні 
(Ш. Амонашвілі, О. Докукіна, Л. Островська, В. Петровський). 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 
здійснювалася на базі дошкільних навчальних закладів № № 2, 3, 5 м. Кременця, 
„Сонечко" м. Шумська Тернопільської області, № № 14, 21 м. Тернополя, № 5, 6 
смт. Крижопіль і № 4 с. Городківка Вінницької обл. На різних етапах у дослідженні 
брали участь 320 дітей старшого дошкільного віку, 280 батьків і 24 педагога ДЮ. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 
вперше теоретично обгрунтовано, розроблено і експериментально перевірено 

педагогічні умови виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у 
процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї та модель їх ефективної 
взаємодії; визначено структурні компоненти, критерії, показники та виявлено рівні 
гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку; 

уточнено і теоретично обгрунтовано сутність і структуру поняття „гуманна 
поведінка дошкільників", етапи взаємодії дошкільного закладу і сім'ї; розвинуто 
теоретичні положення, які у сукупності є цілісною системою ефективного 
виховання гуманної поведінки у старших дошкільників; 

набули подальшого розвитку положення про моральне виховання дітей 
дошкільного віку, необхідність взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї у 
вихованні, педагогічну просвіту батьків. 

Практична значущість дослідження полягає у розробці методики вивчення 
особливостей гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку і поетапного 
виховання гуманної поведінки дітей у процесі організованого спілкування дітей, 
вихователів і батьків. Методичні матеріали, розроблені автором, впроваджено у 
масову практику роботи дошкільних закладів. 

Результати дослідження можуть застосовуватися у процесі підготовки та 
перепідготовки педагогічних кадрів під час вивчення розділів „Моральне 
виховання", „Робота ДНЗ з родинами вихованців" курсу ,Дошкільна педагогіка" та 
„Методика спільної роботи ДНЗ із сім'єю" курсу „Організація дошкільної освіти". 

Впровадження результатів дослідження здійснювалось у дошкільних 
навчальних закладах № 2, № 3, № 5 м. Кременця (довідка № 1089/2-12 від 
24.12. 2007 р.), ДНЗ „Сонечко" м. Шумська (довідка №07/2166 від 14.12.2007 р.), 
№ 5, № б смт. Крижопіль та № 4 с. Городківка Вінницької області (довідка № 216 
від 21.03.2008 p.), на лекціях, семінарах автора для студентів педагогічного факультету 
Рівненського державного гуманітарного університету (довідка № 1091/ 212 
від 20.12.2007 р.), Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного 
інституту ім. Тараса Шевченка (довідка № 1089 від 24.12.2007 р.), на курсах 
підвищення кваліфікації вихователів дошкільних закладів Тернопільського 
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обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка №01/759 від 
29.12.2007 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 
дисертаційної роботи доповідались автором і обговорювалися на міждержавних 
науково-практичних конференціях: „Актуальні проблеми дошкільного виховання" 
(Рівне, 1997), .Дошкільна освіта: історія і перспективи розвитку" (Рівне, 2002), 
„Актуальні проблеми особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в 
системі безперервної освіти" (Кременець, 2004), „Педагогіка і психологія 
дошкільного дитинства" (Рівне, 2005), .Дошкільна освіта: традиції та перспективи" 
(Київ-Москва-Луганськ, 2006), ,Д.С. Виготський: культурно-історична концепція 
розвитку психіки" (Рівне, 2007); всеукраїнських науково-практичних конференціях 
„Розвиток інтелекту і творчості у дітей довткільного віку" (Кременець, 1995), 
„Національна школа України: закономірності становлення і розвитку" (Тернопіль, 
1996); „Педагогічна наука - сучасній школі" (Кременець, 1999), „Актуальні 
проблеми формування особистості нового типу" (Кременець, 2002), 
„В.О. Сухомлинський і сучасність: до 90-річчя з дня народження 
В.О. Сухомлинського" (Одеса, 2008); Всеукраїнських педагогічних читаннях 
„Проблеми шкільної педагогіки і психології навчання і виховання у творчій 
спадщині Софії Русової" (Чернігів, 1996); звітних конференціях Рівненського 
державного гуманітарного університету (2000-2006 рр.) і Кременецького обласного 
гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (Кременець, 2005-2007); 
педагогічних радах експериментальних ДНЗ. 

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження 
знайшли відображення у 18 одноосібних наукових і науково-методичних 
публікаціях автора, з них 9 - у фахових виданнях, затверджених ВАК України. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків 
до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (всього 322 
найменування, з них 13 - іноземною мовою) та додатків. Загальний обсяг 
дисертаційної роботи - 233 сторінки, основний зміст - 180 сторінок. Дисертація 
ілюстрована 10 таблицями, 1 рисунком, 3 гістограмами. Обсяг додатків - 26 
сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У вступі обгрунтовано вибір та актуальність теми дослідження, визначено 

об'єкт, предмет, мету, завдання, сформульовано гіпотезу, теоретичні засади та 
методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичну значущість, наведено 
дані про впровадження і апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі „Проблема виховання гуманної поведінки старших 
дошкільників у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї у 
теорії та практиці дошкільної освіти" здійснено аналіз філософських, 
психологічних і педагогічних робіт з означеної проблеми, висвітлено теоретичні 
засади формування у дітей гуманної поведінки та здійснення ефективної взаємодії 
дошкільного закладу і сім'ї у вихованні гуманної поведінки дітей старшого 
дошкільного віку. 
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Встановлено, що проблема виховання гуманності належить до традиційних 
тем філософії, педагогіки, психології. Звернення до історичного минулого та аналіз 
спеціальної літератури (від античності до X X I ст.) свідчить, що багатовікова 
культура людства характеризується залученням підростаючого покоління до 
духовних цінностей, серед яких одне з провідних місць належить вихованню 
гуманної поведінки. 

На сучасному етапі актуальними стосовно проблеми дослідження є праці 
представників гуманістичної психології і педагогіки західних країн і США 
(А. Маслоу, С. Паттерсон, К. Роджерс, Б. Спок та ін.). У вітчизняній психолого-
педагогічній науці гуманізм розглядається як система поглядів, яка передбачає 
визнання людини найвищою цінністю суспільства, а гуманність - загальним 
компонентом цього поняття (І. Бех, В. Білоусова, А. Бойко, А. Гончаренко, 
B. Киричок та ін.). 

Аналіз теоретичних робіт і дисертаційних досліджень засвідчує, що сьогодні 
проблема виховання гуманності вирішується в аспектах морального виховання, 
особистісно зорієнтованого виховання, виховання цінностей і норм поведінки. 
Зокрема, Р. Буре, Я. Неверович, В. Нечаєва, Т. Титаренко зазначали, що 
сенситивним для формування гуманної поведінки у дітей є старший дошкільний вік. 

Як складову морального виховання гуманну поведінку розглядають 
Л. Божович, О. Запорожець, О. Кононко, вказуючи на вплив емоцій на моральний 
розвиток дошкільників. Становлення моральних почуттів як передумови 
формування гуманної поведінки обґрунтовано в працях В. Котирло, 
C. Кулачківської, С. Ладивір; виникнення моральних мотивів, які сприяють набуттю 
досвіду і звички моральної поведінки, досліджено Л. Божович, Л. Виготським, 
Д. Ельконіним; нормативність як характеристика моральної поведінки дошкільника 
розглядається в дослідженнях В. Абраменкової, Л. Артемової, Л. Божович, 
С. Якобсон. 

Головним засобом виховання гуманної поведінки у дітей є їх спілкування з 
дорослими та однолітками. Дослідженнями Л. Артемової, О. Кульчицької, Т. Репіної 
щодо міжособистісного спілкування дітей, Ю. Приходько, Л. Проколієнко щодо 
спілкування вихователя з дітьми доведено, що завдяки спілкуванню діти пізнають 
соціальний світ, засвоюють досвід і практику співпереживання, взаємодопомоги, 
тактовності. 

У свою чергу, досвід моральної поведінки набувається дітьми у процесі 
значущої діяльності. Так, Л. Виготський, Д. Бльконін, О. Запорожець стверджують, 
що гра піднімає дитину на вищий щабель соціального досвіду, забезпечує 
можливості розкриття морального змісту різних вчинків, який стає механізмом 
регуляції дії за умови емоційного забарвлення. У грі створюються ситуації, в яких 
виникає реальна потреба доброзичливого і турботливого ставлення. У дослідженнях 
особливостей виховання моральної поведінки в процесі трудової діяльності (Р. Буре, 
Т. Маркова, Я. Неверович) встановлено, що розвитку гуманних почуттів дітей 
сприяє формування суспільних мотивів спільної праці завдяки необхідності 
погодження дій, взаємодопомоги задля досягнення результату. Дослідження 
моральної поведінки дітей у навчальній діяльності С. Козлової, О. Кравцової, 

7 

Г. Цукерман довели, що об'єднання дітей для спільного виконання завдань сприяє 
вихованню співчуття, співпереживання успіхів і невдач, навчає доброзичливому 
розв'язанню конфліктів у разі їх виникнення. 

Значний пізнавальний потенціал для формування уявлень дітей про 
гуманність закладений у використанні дорослими літератури як емоційно-
педагогічного засобу гуманістичного виховання. Розуміння моральних колізій твору 
виступає внутрішнім регулятором гуманної поведінки дітей на основі збагачення 
знань дитини про дійсність, уведення у світ почуттів, глибоких переживань і 
емоційних відкриттів (А. Виноградова, О. Запорожець, Л. Стрелкова). 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дає змогу визначити гуманну 
поведінку як синтез гуманних уявлень, почуттів, мотивів, а відтак - вчинку на 
основі засвоєння цінностей гуманізму і формування морального досвіду і 
стверджувати, що гуманна поведінка дітей дошкільного віку у процесі виховання 
має бути представлена у вигляді моральної цінності і конкретизована у відповідних 
правилах поведінки. У гуманній поведінці дошкільників виокремлюються такі 
складові, як: гуманна поведінка стосовно себе; гуманна поведінка стосовно інших 
людей, виявляючись, насамперед, до найближчого оточення, згодом - до самого 
себе та широкого соціального довкілля. Гуманну поведінку дітей дошкільного віку 
варто розглядати в єдності її основних компонентів: когнітивного (уявлення дітей 
про складові змісту і способи прояву гуманної поведінки), емоційно-мотиваційного 
(гуманні почуття та їх мотивація) і діяльнісного (гуманні вчинки та взаємини). 

Одним з перших спеціальних досліджень щодо виховання гуманної поведінки 
у дітей дошкільного віку є робота Н. Цуканової, в якій визначено педагогічні умови 
формування досвіду і звичок гуманної поведінки старших дошкільників. Окремі 
прояви гуманної поведінки знайшли дослідження у роботах І. Дьоміної, 
В. Пушміної, М. Тимошенко (турботливість); І. Княжевої (милосердя); Т. Фасолько 
(відповідальність). 

Водночас дослідники наголошують, що освітні установи не в змозі успішно 
вирішити завдання виховання у дітей гуманної поведінки без взаємопроникнення 
сімейного і суспільного виховання. Взаємодія соціумів сім'ї і дошкільного 
навчального закладу - об'єктивна необхідність, яка існує вже через те, що педагогів 
і батьків об'єднує одна мета - виховання духовно-моральної особистості. Аналіз 
визначень педагогічної взаємодії (Ю. Бабанський, К. Левітан, А. Мудрик) засвідчує, 
що її характеризують через співставлення з поняттями взаємозв'язку, взаємин, 
взаємовпливу. На основі її розгляду як базової категорії педагогіки можливою є така 
інтерпретація педагогічної взаємодії: це детермінований освітньою ситуацією, 
опосередкований соціально-психологічними процесами зв'язок суб'єктів освіти, що 
призводить до їх кількісних або якісних змін. 

У свою чергу, Ю. Аркін, І. Гребенніков, Л. Загік, Л. Островська, досліджуючи 
педагогічні засади спільної роботи освітніх закладів і сім'ї, вказують на те, що 
основною умовою взаємодії педагогів і батьків є узгодженість та педагогічна 
культура сім'ї. Тоді як Т. Алексєєнко, Т. Жаровцева, В. Постовий наголошують, що 
сучасна практика виховання у змінному соціумі постійно вимагає оновлення 
традиційних форм роботи з сім'єю. Головним у змісті роботи з батьками фахівці 



8 

вважають активне залучення родин до організації життєдіяльності дітей в 
дошкільних закладах. 

У другому розділі „Дослідно-експериментальна перевірка ефективності 
педагогічних умов виховання гуманної поведінки старших дошкільників у 
процесі взаємодії дошкільного закладу і сім'ї" подається методика, хід і 
результати педагогічного експерименту, що включав констатувальний, 
формувальний та контрольний етапи за трьома напрямами: робота з дітьми; робота з 
вихователями; робота з батьками. 

Ми розглядали гуманну поведінку як вияв вихованості дитини у таких 
проявах: уявлення і знання про гуманність, гуманні почуття, гуманні вчинки та 
взаємини. З метою виявлення особливостей гуманної поведінки дітей був 
проведений констатувальний етап дослідження, який вирішував такі завдання: 

• Визначити критерії, показники та рівні сформованості гуманної поведінки 
дітей старшого дошкільного віку. 

• Виявити стан підготовленості батьків до виховання гуманної поведінки 
дітей і взаємодії з вихователями дошкільних закладів. 

• Розробити педагогічні умови, що сприяють вихованню гуманної поведінки 
старших дошкільників у процесі взаємодії дошкільного закладу і сім'ї. 

Кожне з поставлених завдань вирішувалося за допомогою комплексу методик: 
спостереження за поведінкою дітей і ходом педагогічного процесу, індивідуальні 
бесіди з дітьми, вихователями, батьками, розв'язання педагогічних ситуацій, 
анкетування вихователів і батьків, організація різних видів діяльності дітей та ін. 

Для встановлення особливостей гуманної поведінки дітей було застосовано 
бесіди і розв'язання проблемних ситуацій. Аналіз відповідей засвідчив наявність у 
дітей уявлень про гуманні почуття і вчинки, однак вони мають загальний характер 
та недостатньо повний зміст. Найбільші труднощі викликає визначення понять 
„чуйність", „уважність", „турботливість", а також знання способів прояву гуманної 
поведінки. Значна частина дітей розуміють ситуацію морального змісту, бачать 
необхідність у проявах співчуття, наданні практичної допомоги, але є такі, які 
виявляють байдужість до емоційного стану оточуючих, а в деяких випадках навіть 
негативне ставлення. Діти гуманно ставилися до людей та об'єктів природи, коли ті 
перебували у негативному емоційному стані, а в ситуаціях успіху - дуже рідко. 

З метою вивчення проявів гуманності та взаємозв'язку гуманних уявлень, 
почуттів і вчинків проводили спостереження за поведінкою дітей у різних життєвих 
ситуаціях. Було зафіксовано позитивні і негативні вчинки та виявлено, що 
найбільшу кількість становлять випадки байдужої поведінки (40,0 %), а позитивних 
проявів (32,0 %) у дітей було відносно більше, ніж негативних (28,0 %). Результати 
спостережень дали змогу виокремити причини виникнення байдужості чи 
негуманних вчинків: випадкова необережність, фізичне нездужання, невдача в 
діяльності, зіткнення інтересів. Спостерігалася невідповідність між наявними у 
дітей уявленнями про гуманні вчинки і рівнем прояву їх у ставленні до довкілля. 
Дані спостережень були узагальнені за допомогою методики індивідуальної 
оцінювальної картки (за А. Щетиніною). 
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Суттєвим для виявлення особливостей гуманної поведінки дітей ми вважали 
те, як вони оцінюють свою поведінку. За допомогою методики „Сходинки 
гуманності", в основу якої було покладено методику В. Щур, визначали особливості 
оцінки старшими дошкільниками своєї поведінки. Здобуті дані засвідчили, що у 
більшості дітей самооцінка має некритичний характер, не відображає моральну 
цінність їхньої поведінки. 

Результати констатувального експерименту дали підстави зробити висновок, 
що у багатьох дітей наявний чуттєвий досвід особистих переживань і вражень, але 
вони не здатні самостійно виявити гуманні почуття; спостерігається невідповідність 
між уявленнями дітей про гуманні вчинки і рівнем прояву їх у реальному ставленні 
до оточуючих. У повсякденному житті діти виявляють гуманну поведінку стосовно 
дорослих, однолітків, об'єктів природи частіше тоді, коли ті перебувають у 
негативному емоційному стані, а у ситуаціях успіху, вдачі у діяльності інших 
гуманне ставлення до них проявляється рідше. 

Враховуючи компоненти гуманної поведінки, нами було визначено такі 
критерії та показники гуманної поведінки дітей дошкільного віку: уявлення про 
гуманні якості і способи прояву гуманної поведінки (повнота, чіткість і 
конкретність), гуманні почуття (здатність співчувати, наявність (відсутність) 
позитивно забарвлених емоцій у спілкуванні з оточуючими, задоволення від 
надання допомоги іншим, бажання виявити співчуття), гуманні вчинки (готовність 
діяти гуманно; стійкість проявів гуманності у змінених життєвих ситуаціях). 

На основі критеріїв і показників розвитку гуманної поведінки визначено рівні 
її сформованості у старших дошкільників: 

Високий - повні, чіткі уявлення про гуманні якості і способи прояву гуманної 
поведінки; діти свідомо сприймають правила поведінки і здатні пов'язувати їх 
порушення з негативними наслідками для себе та інших; виявляють співчуття, 
співпереживання як в уявній, так і в реальній ситуаціях; отримують задоволення від 
надання допомоги, прояву співчуття, співпереживання; готові прийти на допомогу 
самостійно. Прояви гуманної поведінки характеризуються постійністю (7,5 %). 

Вище середнього - відносно повні уявлення про гуманні якості і способи 
гуманної поведінки, однак іноді вони трактуються неточно. Діти усвідомлюють 
значення правил гуманної поведінки, але прояви гуманності мають нестійкий 
характер, коливаючись від самостійних та ініціативних до ситуативних, зумовлених 
вибірковістю відносин, особистими інтересами. Прояв гуманної поведінки у 
змінених життєвих ситуаціях викликає труднощі (23,75 %). 

Середній - уявлення про гуманні якості і способи гуманної поведінки неповні, 
не завжди чіткі; діти виявляють співчуття, співпереживання тільки в уявних 
ситуаціях; дотримуються норм гуманної поведінки у присутності дорослих із метою 
уникнення покарання чи отримання похвали (38,75 %). 

Низький - відсутні чіткі уявлення про гуманні якості і способи гуманної 
поведінки, у поведінці переважає егоїстична спрямованість, що виявляється у 
чванливості, зневажливому ставленні до оточуючих, нестриманості емоцій, невмінні 
надати допомогу оточуючим у разі потреби, виявити співчуття, співпереживання 
(30,0 %). 
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Анкетування вихователів і батьків та аналіз планів навчально-виховної роботи 
засвідчили, що педагоги ДНЗ і батьки розуміють значущість виховання гуманної 
поведінки, але у них відсутні чіткі уявлення про зміст і методи вирішення 
означеного завдання. Вихователі не виокремлюють завдання виховання гуманної 
поведінки як спеціальне, рідко використовують такі методи і прийоми виховання 
гуманної поведінки, як організація взаємодії дітей, вправляння, емоційна підтримка, 
позитивна випереджуюча оцінка. Труднощі у вихованні гуманної поведінки 
педагоги пов'язують із негативним соціальних оточенням і відносинами в сім'ї. 
Батьків турбують прояви негативних вчинків дітей, але складові змісту гуманної 
поведінки у дітей вони пов'язують лише з добротою, справедливістю та 
милосердям. Вихователі і батьки схвалюють ідею взаємодії дошкільного закладу і 
сім'ї з даної проблеми, однак зазначають, що потребують допомоги у її практичному 
здійсненні, зауважуючи, що більшість форм і методів роботи застарілі, пасивні. 
Педагоги вказують на суперечності між обов'язками батьків та відсутністю 
об'єктивних і суб'єктивних умов їх педагогічно доцільного здійснення, на 
недостатність корекції взаємовпливів вихователів та батьків з метою удосконалення 
їхньої діяльності у питанні виховання гуманності у дітей. 

Дані констатувального експерименту дали змогу сформулювати висновок про 
необхідність поглибленої роботи щодо виховання гуманної поведінки старших 
дошкільників у процесі взаємодії ДНЗ і сім'ї. 

Формувальний етап педагогічного експерименту був спрямований на: 
- розробку педагогічних умов виховання гуманної поведінки старших 

дошкільників у процесі взаємодії ДНЗ і сім'ї та їх об'єднання у моделі; 
- апробацію моделі виховання гуманної поведінки старших дошкільників у 

процесі взаємодії ДНЗ і сім'ї. 
На основі аналізу теоретичних джерел і виявлення особливостей гуманної 

поведінки дітей у перебігу констатувального етапу педагогічного експерименту 
було виокремлено педагогічні умови, що сприяють ефективному вихованню 
гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії 
дошкільного навчального закладу з сім'єю: 

- організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ на 
сучасних педагогічних засадах гуманістичного виховання; 

- оновлення змісту і методів взаємодії дошкільного закладу і сім'ї щодо 
виховання гуманної поведінки дітей; 

- збагачення досвіду гуманного спілкування батьків з дітьми та залучення їх 
до активної участі в організації життєдіяльності дітей у дошкільному закладі на 
основі їхніх інтересів і потреб дитини. 

В обґрунтуванні педагогічних умов, змісту та технологій виховання гуманної 
поведінки старших дошкільників у процесі взаємодії дошкільного навчального 
закладу і сім'ї ми послуговувалися концепцією гуманістичного виховання дітей 
старшого дошкільного віку (Т. І. Поніманська). 

Кожна з означених умов конкретизована змістом і формами здійснення за 
етапами, на основі яких була розроблена модель виховання гуманної поведінки 
дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії ДНЗ і сім'ї за трьома 
напрямами: робота з дітьми, робота з педагогами, робота з батьками (рис. 1). 
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У структурі моделі визначається мета взаємодії вихователів з батьками -
забезпечення оптимальних умов для виховання гуманної поведінки дітей в умовах 
сім'ї і дошкільного навчального закладу, конкретизована завданнями для кожної 
складової. Взаємодія реалізовувалася в інтегративній формі - школі гуманного 
спілкування „Злагода" за такими етапами: пізнавально-спонукальний, мотиваційно-
діяльнісний, корекційно-рефлексивний. 

Змістом пізнавально-спонукального етапу було збагачення учасників процесу 
виховання гуманної поведінки необхідними знаннями (дітей - у формі етичних 
бесід, читання художніх творів, розв'язання ситуації морального змісту; дорослих -
за методикою контактної взаємодії Л. Філонова, довірчого спілкування, психолого-
педагогічних журналів, засідань круглого столу, вечорів запитань і відповідей, 
реклами книг і публікацій). 

Мотиваційно-діяльнісний етап передбачав активізацію використання знань та 
оволодіння вміннями й навичками. На цьому етапі використовували організацію 
спільної ігрової, художньо-мовленнєвої та трудової діяльності дітей старшого 
дошкільного віку, їх спілкування з молодшими дошкільниками. Для дорослих було 
організовано обмін досвідом батьківсько-дитячого та родинного спілкування, 
розв'язання педагогічних ситуацій, рольові ігри, а також заняття клубу педагогічної 
майстерності для вихователів. 

Змістом корекційно-рефлексивного етапу було проведення індивідуально-
диференційованої роботи з дітьми (індивідуальні бесіди, ігри-вправи, піктограми 
тощо) і дорослими (групи психологічної батьківської взаємодопомоги, спільні 
Педагогічні ради, вікторини для батьків і вихователів, аналіз їх педагогічних 
щоденників). 

Відповідно до результатів констатувального експерименту була виявлена 
необхідність диференціації виховних завдань за підгрупами дітей: 1) діти, що мають 
сформовані передумови для прояву гуманних вчинків (високий і вище середнього 
рівні); 2) діти, у яких ці передумови не сформовані (середній і низький рівні). 

На формувальному етапі дослідження з метою виховання гуманності як 
інтегрованої моральної поведінки старших дошкільників і підготовки їх до 
усвідомлених гуманних вчинків шляхом взаємодії ДНЗ і сім'ї була розроблена і 
впроваджена у педагогічний процес експериментальних дошкільних навчальних 
закладів педагогічна технологія взаємодії дітей і дорослих за тематичним блоком 
„З вихователем, татом і мамою наші діти зростають гуманними", який містить три 
напрями: „Хто я - який я?", „Я у родині й серед людей", „Я у природному та 
предметному довкіллі". 

У першому напрямі з метою формування у дітей здатності аналізувати гуманні 
прояви та розвитку гуманних почуттів увага зосереджувалася на гуманній поведінці 
дітей стосовно себе та інших. Ми вважали за необхідне навчити дітей розуміти 
значення гуманності та бачити її прояви у поведінці своїй та оточуючих і 
усвідомлювати їх значення. Другий напрям зосереджувався на гуманному ставленні 
до батьків, педагогів, однолітків, молодших дітей задля формування таких 
складників гуманності, як доброта, співчуття, милосердя. Завданням третього 
напряму було виховання уваги та бережного ставлення до природи, предметів 
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культури та розуміння того, що природне і культурне довкілля тісно пов'язані з 
людиною. 

Із кожного напряму було визначено систему організації життєдіяльності дітей, 
тематику етичних бесід, читання творів художньої літератури, ситуації морально-
етичного змісту. Знання про гуманну поведінку подавалися дітям на заняттях, під 
час бесід, сюжетно-рольових, дидактичних ігор тощо. Було використано 
комбіновані етичні бесіди, які поєднували обговорення літературних творів з 
аналізом вчинків дітей, ігри-вправи, пояснювали сутність гуманних вчинків, 
допомагали усвідомити свою поведінку, адекватно оцінити вчинки, активізували 
гуманні почуття дітей, навчали порівнювати вчинки літературних героїв із 
поведінкою дітей. Підготовці дітей до кожного виду діяльності сприяла попередня 
робота батьків у сім'ї, їм пропонували виконати завдання відповідно до теми й мети 
занять, а також включали у різні види роботи ДНЗ. Щомісяця проводили спільний 
захід ДНЗ і сім'ї (розваги, спортивні свята, Свято Матерів, день охорони довкілля, 
свято „Бабусині гостини", вистави-подорожі у Країну гуманності та ін.). 

З метою проміжної діагностики були розроблені завдання на виявлення 
сформованості когнітивного, емоційно-мотиваційного та діяльнішого компонентів 
гуманної поведінки. Результати показали, що проведена експериментальна робота є 
ефективною, однак 14,0 % дітей не оволоділи навичками гуманної поведінки, тому 
було визначено зміст і методи корекційної роботи на основі індивідуально-
диференційованого підходу (ігри, ігрові вправи, піктограми, включення дітей у 
взаємодію з тими, хто потребував допомоги, що сприяло закріпленню та 
розширенню знань дітей, оволодінню навичками гуманної поведінки). 

На контрольному етапі з метою аналізу інформації щодо динаміки змін у 
рівнях сформованості гуманної поведінки старших дошкільників була проведена 
підсумкова діагностика. Результати відображені у гістограмах 1 та 2. 

Гістограма 1 
Динаміка рівнів гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку 

(експериментальні групи, %) 
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Контрольний експеримент показав суттєві зміни у рівнях сформованості 
гуманної поведінки дітей. У експериментальних групах кількість дітей низького 
рівня зменшилася на 24,0 %, а у контрольних на 8,0 %. Кількість дітей середнього 
рівня гуманної поведінки знизилася на 24,0 % в експериментальних і на 5,0 % - у 
контрольних групах. Рівень вище середнього у експериментальних групах зріс на 
20,0 %, тоді як у контрольних - лише на 6,0 %. Кількість дітей, віднесених до 
високого рівня, підвищилася на 28,0 % і 6,0 % відповідно в експериментальних і 
контрольних групах. Таким чином, зміни в експериментальних групах переконливо 
доводять ефективність проведеної роботи. 

Результати підсумкового анкетування та бесід з батьками і педагогами 
засвідчили зростання їх інтересу до спільної роботи дошкільного закладу і сім'ї, 
підвищення рівня усвідомлення відповідальності за виховання гуманної поведінки 
дітей та готовності до взаємодії. 

ВИСНОВКИ 
У дисертації подано теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми гуманістичного підходу до виховання дітей дошкільного віку, що 
виявляється у визначені педагогічних умов виховання гуманної поведінки дітей 
старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного закладу і сім'ї. 

Проведене дослідження підтвердило правильність висунутої гіпотези, що дало 
підстави для наступних висновків: 

1. Проблема виховання гуманності як однієї з характеристик особистості 
актуалізується із зростанням потреби у гуманізації взаємин "людина-суспільство" та 
"людина-людина". 

2. Аналіз теоретичних джерел і результатів наукових досліджень проблеми дав 
змогу уточнити сутність поняття "гуманна поведінка" та педагогічні умови її 
виховання. Гуманна поведінка розглядається нами як синтез гуманних уявлень, 
почуттів, мотивів, а відтак - вчинків на основі засвоєння цінностей гуманізму і 
формування морального досвіду. Вона включає три взаємопов'язаних компоненти: 
когнітивний (уявлення і знання про норми гуманності), емоційно-мотиваційний 
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(гуманні почуття) і діяльнісний (гуманні вчинки та взаємини). Регуляторами 
гуманної поведінки є моральні норми і позитивне емоційне ставлення до їх 
виконання, інтерес до природного і соціального довкілля, а також усвідомлення себе 
як носія гуманних вчинків, засноване на гуманному ставленні до інших (близьких 
людей, однолітків, педагогів). 

Однією з головних умов забезпечення ефективності процесу виховання 
гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку є взаємопроникнення 
сімейного і суспільного виховання. Педагогічну взаємодію ми розглядаємо як 
цілеспрямовану співдіяльність вихователів і батьків, засновану на взаємній довірі та 
спрямовану на обмін досвідом формування у дітей гуманної поведінки на засадах 
розуміння їх індивідуальних особливостей та інтересів. 

3. У констатувальному експерименті за допомогою спостереження за 
діяльністю дітей, бесід, розв'язання педагогічних ситуацій, анкетування, аналізу 
документації вихователів виявлено чотири рівні сформованості гуманної поведінки 
дітей - високий, вище середнього, середній, низький. Критеріями й показниками 
виступили якість уявлень про гуманність і способи прояву гуманної поведінки 
(повнота, чіткість, конкретність, усвідомленість), наявність гуманних почуттів і їх 
мотивація (емоції та мотиви), характер гуманних вчинків (прояв позитивних вчинків 
у реальній та уявній ситуаціях, стійкість у змінених життєвих обставинах). 

4. Доведено, що для ефективної реалізації процесу виховання гуманної 
поведінки необхідне дотримання таких педагогічних умов: організація 
життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ на сучасних педагогічних 
засадах гуманістичного виховання; оновлення змісту і методів взаємодії 
дошкільного закладу і сім'ї щодо виховання гуманної поведінки у дітей; збагачення 
досвіду гуманного спілкування батьків з дітьми та залучення їх до активної участі в 
організації життєдіяльності дітей у дошкільному закладі на основі їхніх інтересів і 
потреб дитини. 

5. Розроблена та експериментально перевірена модель виховання гуманної 
поведінки дітей у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї. 
У моделі гуманна поведінка дітей представлена у єдності когнітивного, емоційно-
мотиваційного та діяльнісного компонентів. Педагогічні умови виховання гуманної 
поведінки реалізувалися у відповідності до завдань роботи: з дітьми - формування 
гуманних уявлень, розвиток моральних мотивів поведінки, формування досвіду 
гуманних вчинків; з дорослими - оволодіння знаннями, вміннями та навичками 
гуманістичного виховання дітей. 

6. Розроблено і впроваджено технологію спільного педагогічного впливу 
вихователів і батьків з метою виховання гуманної поведінки дітей як інтегрованої 
моральної діяльності через гуманне ставлення до себе, дорослих, однолітків. Із 
виділених напрямів була передбачена самостійна робота кожного виховного 
інституту, а також спільні заходи ДНЗ і сім'ї, відповідно до рівнів вихованості 
гуманної поведінки у дітей, особливостей сімей, можливості спільної участі дітей та 
дорослих. Основними шляхами педагогічної взаємодії у процесі виховання гуманної 
поведінки старших дошкільників були: активізація дітей до різноманітної спільної 
діяльності, забезпечення в усіх сферах життєдіяльності дітей позитивного 
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емоційного супроводу, здійснення індивідуального підходу, співробітництво дітей і 
дорослих в усіх видах діяльності. 

7. Експериментальна перевірка засвідчила ефективність педагогічних умов 
виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у взаємодії 
дошкільного навчального закладу і сім'ї. Як показали результати контрольного 
експерименту, зросла кількість дітей високого рівня розвитку гуманної поведінки 
(кількість дітей, віднесених до високого рівня, підвищилася на 28,0 %), зменшилась 
кількість дітей з низьким рівнем (24,0 %). Кількість батьків високого рівня 
готовності до виховання гуманної поведінки дітей зросла на 31,0 %, поглибився їх 
інтерес до виховання гуманності у дітей, підвищилася відповідальність за власні 
вчинки, зросла відкритість до нових знань педагогічного змісту. Збільшилась 
кількість батьків, які довіряють вихователям і розуміють необхідність узгоджених 
дій дошкільного закладу і сім'ї у гуманістичному вихованні дошкільників. Доведено 
ефективність проведеної роботи з педагогами, зменшилась кількість вихователів, не 
задоволених взаємодією з батьками у вихованні гуманної поведінки дітей, 
підвищився рівень їх педагогічної майстерності. 

Виконане дослідження не вичерпує проблеми виховання гуманної поведінки 
дітей старшого дошкільного віку. Перспективи подальшої роботи вбачаємо у 
розробці змісту і форм спільної роботи ДНЗ з родинами, діти яких не виховуються в 
дошкільному закладі. Вимагає вирішення проблема спеціальної підготовки педагога 
до роботи з родинами щодо формування гуманної поведінки дітей старшого 
дошкільного віку. 
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АНОТАЦІЯ 
Врочинська Л.І. Виховання гуманної поведінки дітей старшого 

дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї. -
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - Інститут проблем виховання АПН 
України.-Київ, 2008. 

Дисертаційне дослідження присвячено питанням виховання гуманної 
поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії ДНЗ і сім'ї. 
Проаналізовано стан дослідження проблеми виховання гуманності та взаємодії 
дошкільного навчального закладу і сім'ї. Обгрунтовано підхід до розгляду 
гуманності як норми гуманної поведінки, що конкретизується відповідними 
правилами. Уточнено суть поняття "гуманна поведінка", виявлено критерії, 
показники та рівні вихованості гуманної поведінки старших дошкільників. 
Визначено педагогічні умови виховання гуманної поведінки дітей старшого 
дошкільного віку у процесі взаємодії ДНЗ і сім'ї: 1) організація життєдіяльності 
дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ на сучасних педагогічних засадах 
гуманістичного виховання; 2) оновлення змісту і методів взаємодії дошкільного 
закладу і сім'ї щодо виховання гуманної поведінки у дітей; 3) збагачення досвіду 
гуманного спілкування батьків з дітьми та залучення їх до активної участі в 
організації життєдіяльності дітей у дошкільному закладі на основі їхніх інтересів і 
потреб дитини. 

Розроблено та експериментально перевірено модель виховання гуманної 
поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії ДНЗ і сім'ї та 
педагогічну технологію взаємодії дітей і дорослих. 

Ключові слова: виховання, гуманна поведінка, педагогічна взаємодія, діти 
старшого дошкільного віку, сім'я, дошкільний навчальний заклад, педагогічні 
умови. 
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образовательного учреждения и семьи. - Рукопись. 
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Диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме 
нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Представлен теоретический 
анализ проблемы воспитания гуманности как предпосылки гуманного поведения 
старших дошкольников, а также взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 

Анализ теоретических исследований дал возможность уточнить сущность 
понятия ,.гуманное поведение" и определить критерии и уровни, а также 
содержание, формы и методы воспитания гуманного поведения старших 
дошкольников в процессе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что у старших 
дошкольников может быть сформировано гуманное поведение, критериями 
которого выступают представления детей о гуманности и способах гуманного 
поведения; гуманные чувства; умение поступать гуманно в ситуациях 
нравственного выбора. Предложены этапы воспитания гуманного поведения: 
создание эмоциональных предпосылок для гуманного поведения; ознакомление 
дошкольников с конкретными способами взаимодействия; формирование личного 
опыта гуманного поведения. 

В исследовании выделены качественные характеристики уровней 
сформированности гуманного поведения: высокого, выше среднего, среднего и 
низкого. Доказано, что при отсутствии взаимодействия ДОУ и семьи у детей 
возникает ориентация на ситуативность, которая проявляется в использовании норм 
гуманного поведения в условиях внешнего контроля. 

Разработаны и экспериментально доказаны педагогические условия 
воспитания гуманного поведения детей старшего дошкольного возраста в процессе 
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей: 
1) организация жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста в ДОУ на 
современных педагогических основах гуманистического воспитания; 2) обновление 
содержания и методов взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в 
воспитании гуманного поведения; 3) обогащение опыта гуманного общения 
родителей с детьми и приобщение их к активному участию в организации 
жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении на основе их интересов и 
потребностей ребенка. 

Модель воспитания гуманного поведения детей старшего дошкольного 
возраста во взаимодействии ДОУ и семьи включала коллективные, групповые и 
индивидуальные формы сотрудничества с детьми, родителями и педагогами 
(этические беседы, анализ нравственных ситуаций, организация разнообразных 
видов деятельности, игровые тренинги). 

Установлено, что в работе со взрослыми наиболее эффективными формами 
являются контактное взаимодействие, анализ педагогических ситуаций, ролевые 
игры, обмен опытом, педагогические тренинги, клубы взаимопомощи, а с 
родителями - занятия-тренинги по овладению педагогическими навыками и 
умениями. 
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Экспериментальная проверка, данные апробации и внедрения в практику 
работы модели воспитания гуманного поведения детей старшего дошкольного 
возраста во взаимодействии ДОУ и семьи подтвердили её эффективность. 

Ключевые слова: воспитание, гуманное поведение, педагогическое 
взаимодействие, дети старшего дошкольного возраста, семья, дошкольное 
образовательное учреждение, педагогические условия. 
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in the Process of Interaction of the Pre-School Educational Establishment and 
Family. - Manuscript. 

The thesis for a candidate degree in the pedagogical sciences in speciality 13.00.08. -
Pre-school pedagogic. - The Institute of Upbringing of The Academy of Pedagogical 
Sciences of Ukraine. - Kyiv, 2008. 

The thesis is devoted to the study of humane behaviour of the senior pre-school 
children in the process of interaction between the kindergarten and the family. The 
research presents historical, pedagogic and theoretical analysis of the problem of 
interaction of preschool educational establishment and the family, as well as humanism, all 
three components making internal background for humane behaviour of the senior pre
school children. The argumentation is provided for the approach to regard humanism at the 
stage of senior pre-school childhood as the norm of humane behaviour, the latter being 
particularized by certain rules. The work provides the pedagogical pattern of interaction 
between Pre-School Educational Establishment (PSEE) and family: 1) instilling senior 
pre-school children's vital activity in PSEE on the basis of the up-to-date pedagogic 
technologies of humane behaviour; 2) updating the content and methods of interaction 
between the pre-school establishment and the family in the process of upbringing the 
humane behaviour; 3) enriching the experience of the humane intercourse between parents 
and children and introducing them to active participation in instilling children's vital 
activity in pre-school establishment on the basis of their interests and needs. 

The pattern of upbringing senior pre-school children's humane behaviour in the 
process of interaction between PSEE and the family and pedagogic technology of 
interaction between children and adults have been provided and experimentally proved in 
the work. 
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