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природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів із 

розумінням важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя. 

Отже, на наш погляд, наступність у розвитку дитини на рівні дошкільної і 

початкової освіти має дотримуватися саме в питанні формування та зміцнення 

здоров’я дітей і сприйнятті природи, ставленні до неї не тільки з позицій аналізу, 

спостереження, дослідження, експериментування. Треба пам’ятати слова Максима 

Рильського: «Любімо, шануймо, бережімо природу, вічне джерело нашого життя і 

нашої творчості! Вона нам стократ більше віддасть, ніж ми можемо їй дати» [2].  

Питання здоров’язбереження дітей та виховання екологічної грамотності мають 

посідати пріоритетні місця в роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 
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На сьогоднішній день система освіти України приділяє велику увагу 

емоційному інтелекту, формуванню його навичок на різних етапах зростання дитини. 

Цей напрям актуальний не тільки в Україні, а й у світі. На останньому Всесвітньому 

економічному форумі в Давосі емоційний інтелект виділено серед інших навичок і 

займає 6-те місце серед 20-ти основних. 

Настав час, коли і діти, і педагоги повинні володіти емоційним інтелектом, а 

саме розбиратися в своїх емоціях, ідентифікувати їх, управляти ними, відчувати 

емоції інших людей, бути емпатійними, чуйними, мотивувати себе, а педагогам, та й 

інших, уміти досягати цілей, налагоджувати стосунки, бути активним щодо свого 

життя і самореалізації. 

На жаль, раніше не так уважно ставилися до емоційного інтелекту, і можна 

думати, що педагоги пропустили щось у набутті цих знань. Якщо так і було, не 

потрібно засмучуватись, бо емоційна компетентність може формуватись протягом 

усього життя людини: в школі, в вузі, в дорослому житті, але, звичайно, краще всього 

починати з дошкільного віку. 

Справа в тому, що емоції надають нам дуже багато інформації щодо себе та 

інших, вони підказують реакції і наші, і навколишніх на події та обставини, що 

відбуваються поруч. Не тільки когнітивна сфера має бути головною в опануванні 

своїх самоусвідомлень, а й емоційна, бо емоційна – «головний апарат» в людині, який 

допомагає зчитувати все, що відбувається. На жаль, так склалося, що в школі в 

основному розвивають когнітивну сферу, трохи фізіологічну, а емоційній завжди 

приділялось уваги менше. А для гармонійного розвитку особистості саме поєднання 

трьох сфер: емоційної, когнітивної і фізіологічної має відбуватись в тандемі. 

Принаймні, як розвивати в дитини когнітивну і фізіологічну сферу ми всі знаємо, а от 

щодо емоційної можуть виникати запитання. 

З чого ж починати в дитячому садочку роботу з емоціями? Перше – це розуміти 

дорослим і говорити про це дітям, що всі емоції важливі й потрібні, і кожна  людина 

(дитина) має право їх відчувати, в тому числі і сум, і гнів, і злість, не тільки позитивні 

(радість, щастя, задоволення тощо). У психологічній науці не дуже прийнято 

класифікувати емоції на позитивні і негативні, а в повсякденному житті ми часто так 

робимо. Дорослим, які поруч з дітьми, теж варто усвідомити, що дитина має право 

радіти і голосно сміятися, злитись і проживати свою злість. В такому випадку не варто 

дитину сварити (якщо це не виходить за межі небезпеки), а допомогти їй, можливо, 

просто побути поряд. 

Друге, на що варто звертати увагу – це вчити діток ідентифікувати свої емоції. 

І тут педагогу потрібно запастись терпінням і при кожній нагоді, якщо цього потребує 

ситуація, робити акцент на емоціях і почуттях, які переживає в даний момент дитина, 

допомагати розібратися, за можливості, підказувати, як дитині потрошку починати 

розуміти себе і свої почуття. Цьому, звичайно, слугує ранкове коло, яке застосовують 

зараз у садочках і початковій школі. А ще може допомогти гра «Емоційний 

крокодил», коли вихователь на вушко одному вихованцю говорить якусь емоцію, а 

потім ця дитина демонструє її іншим діткам, а вони вгадують, що ж вона саме мала 

на увазі. 

Кожен педагог знає, коли дитина емоційно збуджена, вона не зможе почути 

здоровий глузд. В цій ситуації теж потрібно бути поруч, щоб допомогти дитині 

переключитись, чи опанувати себе (залежить від віку дитини). В цьому випадку могла 
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б допомогти методика «Два поверхи» [4; 5], що сприяє поясненню розумом 

(когнітивною сферою) свого емоційного стану, тобто за допомогою запитань 

дорослого дитина зможе дати відповіді на запитання: Що ти зараз відчуваєш? Що з 

тобою відбувається? Яку емоцію ти зараз переживаєш? Ти злишся? Ти ображаєшся? 

Ти радієш? 

Тобто, якщо дитина, навіть, ще не може зрозуміти і пояснити свій стан, то 

дорослий своїми підказками здатен допомогти їй це зробити. Після усвідомлення 

емоції варто запитувати: А що б ти зараз хотів(ла)? Ти б хотів(ла) щось 

сказати/зробити/відповісти/попросити? Таким чином дитина навчається, 

скориставшись тим посилом, який дає емоція, зрозуміти, що вона відчуває і що їй 

хочеться в даний момент. У даному випадку йде мова про поєднання емоційної і 

когнітивної сфер, саме таке поєднання навчає дитину емоційному інтелекту. 

Відбувається одночасно налагодження діади емоції-розум, коли емоції стають 

розумними, а розум емоційним. 

Також розвитку емоційного інтелекту в дошкільному віці в садочку сприяють, 

звичайно, казки і їх обговорення після прочитання, казко-терапія. Варто звертати 

увагу на рольові ігри, які можуть носити виховний характер і знайомити дітей з азами 

емоційного інтелекту. 

Не останнє місце в роботі з вихованцями щодо формування емоційного 

інтелекту може займати театральна діяльність. Як стверджує Т. Котик, саме 

театральна діяльність – це та царина, в якій може розкриватись емоційна сфера 

дитини [1], як виконавця якось ролі, так і глядача. За словами вченої окремі сценки 

(драматизація) допомагає у набутті навичок з емоційного інтелекту. 

Послугуватися розвитку емоційного інтелекту можуть засоби арт-терапії, як то 

музико-терапія, танцювальна терапія, прикладна творчість тощо. 

Важливо навчити дитину ідентифікувати та висловлювати свої почуття. Цьому 

може сприяти активне слухання, «Я-повідомлення», метафоричне висловлювання. 

Яким би підходом чи методикою не користувався педагог у своїй діяльності, 

головне, щоб він пам’ятав, що він закладає підвалини в розумінні дитиною себе і 

навколишніх, в умінні налагодження комунікації, в розвитку особистості, що в 

майбутньому буде впливати на все її життя. 
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Анотація. У статті висвітлюються результати дослідження адаптації 

дітей раннього віку до дошкільного закладу в умовах пандемії. Розкриваються 

критерії та показники адаптації дітей, методи дослідження, результати. 
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пандемія, соціальний розвиток. 

 

Вступ. Проблема адаптації дітей раннього віку до закладу дошкільної освіти 

має великого значення. Оскільки від того, як швидко звикає дитина до нових умов 

організації життєдіяльності в групі, до незнайомих людей залежить її фізичний, 

психічний і соціальний розвиток. 

У психолого-педагогічній літературі адаптація розглядається як фаза 

особистісного становлення індивіда, що вступає у відносно стабільну соціальну 

спільність (Е. Ільєнко, А. Петровський,  Д. Фельдштейн). Розвиток особистості тут 

представляється як процес її входження в нове соціальне середовище, адаптація до 

нього і врешті-решт, інтеграція з цим середовищем (Ш. Амонашвілі, М. Битянова, Я. 

Коломінський, О. Кононко, Г. Кумаріна, В. Кузьменко, Є. Морозова, А. Мудрик, І. 

Підласий, А. Реан, Е. Ямбург). У дослідженнях Н. Захарової, Л. Зданевич, С. 

Коропевої, Ж. Маценко, О. Науменко, Т. Сидоркиної, Ж. Юзвак особлива увага 

надається проблемі адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти. 

Основна мета дослідження полягала у вивченні та аналізі експериментальних 

даних щодо адаптації дітей раннього віку до закладу дошкільної освіти в умовах 

пандемії. 

Експеримент проводився у п’яти групах раннього віку закладу дошкільної 

освіти № 432 м. Києва. У ньому приймали участь 75 дітей віком від 1,5 до 3 років, їхні 

батьки (120 осіб), шість вихователів, директор ЗДО, вихователь-методист, психолог. 

На етапі констатувального експерименту були визначені такі завдання: 

1. З’ясувати критерії оцінки адаптації дітей раннього віку до закладу 

дошкільної освіти в умовах пандемії. 

2.  Підібрати і експериментально перевірити комплекс методів вивчення 

адаптації дітей раннього віку до закладу дошкільної освіти. 

3. Виділити рівні адаптації дітей раннього віку. 

Основними критеріями і показниками вивчення адаптації дітей раннього віку 

до закладу дошкільної освіти стали: 


