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Алла ГОНЧАРЕНКО, Наталія ДЯТЛЕНКО
(Київ, Україна)
ДЕТЕРМІНАНТИ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ: СТАТЬ
Жодна освітня модель не стане успішною, якщо в ній будуть ігноруватися статеві особливості дітей, зокрема, характер їх уподобань, особливості реакцій, домінуючі інтереси і потреби, манера поведінки. Дослідженнями встановлено, що у
старшому дошкільному віці інтенсивно розвивається саме той компонент
самосвідомості, який характеризує дитину з точки зору статі. Відомо, що статеве
диференціювання і міжособистісні взаємини тісно переплітаються; характер такого взаємовпливу має історико-культурне підґрунтя і обумовлюється специфікою
виховання, насамперед, в родині [4].
Науковці виокремлюють низку причин, що пояснюють домінування у дошкільників одностатевих угруповань, серед них – різний світ захоплень, інтересів, потреб
дітей, що знаходить своє відображення, насамперед, в тематиці та змісті ігор. Для
хлопчиків характерні рухливі, динамічні, активні ігри; дівчатка ж віддають перевагу
родинно-побутовим темам, прикрашанню себе, театралізованому дійству.
Відмінність інтересів, уподобань, реакцій спостерігається у всіх сферах життєдіяльності. Взаємини з партнерами хлопчики будують на діяльнісній основі, а
дівчатка частіше – на емоційній; в ігрових об’єднаннях дівчатка керуються домінуючими в колективі правилами; хлопчики у ігровій взаємодії схильні порушувати
правила задля досягнення своєї мети. Дівчатка у іграх часто конфліктують, прагнуть обмежити коло учасників, інколи об’єднуються в неприязні до інших дітей. У
них часто спостерігається ревне ставлення до свого вже існуючого угруповання,
вони не бажають прийняти до своєї гри інших дітей, пояснюючи різними причинами: «у тебе не вийде», «немає для тебе ролі», «ми вже про все домовилися». Це
переважно стосується угруповань із невеликою кількістю учасників (3-4 особи).
Хлопчиків приймають до таких ігор дуже обережно, частіше за їх позитивні характеристики – це спокійні і товариські діти.
Часто вихователь намагається штучно розширити коло учасників у спільному
за статевою ознакою угрупованні та ввести туди ще когось із дітей. Втім це не
завжди буває успішним, більше того, може призвести до руйнації ігрового
об’єднання. Тому краще створювати широкі угруповання на грунті інших спільних
інтересів, наприклад, допомога зимуючим в місті тваринам і птахам, економне
використання води, підготовка сюрпризів до свята і т.д. Встановлено, що тривалість існування одностатевих угруповань дівчаток значно більша, ніж хлопчиків.
Для хлоп’ячих об’єднань властива готовність йти на контакт або поступки заради спільної взаємодії, розширювати коло партнерів навіть за рахунок байдужих
та неприязних за умови, коли ці діти можуть зробити певні внески в гру, або цього
вимагають обставини діяльності. Діти прагнуть змінювати усталений порядок
задля внесення елементів новизни, ризику, незвичності в гру. У ситуації конфлік254

тів хлопчики схиляються до вирішення конфліктів за допомогою невербальних
засобів – стусана, бійки [1].
Для різностатевих угруповань характерні такі закономірності, як ініціювання
спілкування з представниками протилежної статі задля розгортання сюжетнорольової гри (виникнення паралельних сюжетних ліній, збільшення кількості ролей), задля об’єднання зусиль у колективній праці. Хлопчики частіше відгукуються
на запрошення дівчаток увійти до їхнього гурту, дівчатка ж консервативніші: у 8
випадках з 10 відмовляються від пропозиції; у спільній діяльності більшість дівчаток схильні проявляти ініціативу та керувати партнерами, хлопчики ж переважно
вносять пропозиції в хід діяльності та приймають ініціативу інших, розвиваючи її;
дівчатка обмежують коло своїх партнерів, не спілкуючись з тими, хто є для них
неприємним, з ким не встановилися приязні стосунки [1].
Суттєво різняться і мовленнєві реакції дітей різної статі, зокрема, дівчатка частіше використовують в процесі взаємодії іменники, прикметники; Хлопчики надають
перевагу дієсловам, іменникам, займенники, не вдаючись до варіативності звертань. Від дітей часто чути вигуки, що мають широку палітру вираження емоцій,
намірів, дій: згоду чи незгоду, захоплення чи байдужість, узгодження дій чи сварку.
Дівчатка більшою мірою налаштовані на емоційне спілкування, вступаючи у
взаємодію, вони частіше використовують міміку та вдаються до використання
жестів та дотиків. Намагаючись підсилити жестом кожне слово, діти стежать за
враженням, яке справляють застосовані ними вербальні та невербальні засоби на
партнера по спілкуванню. Така поведінка більше властива дівчаткам, які у старшому дошкільному віці здатні правильно трактувати вирази обличчя дорослих та
однолітків, розуміти емоційне наповнення жестів та міміки.
Поспостерігаємо за дівчинкою, яка намагається розповісти вихователю про
події вихідного дня. Вона повторює певні значимі для неї фрази декілька разів,
інтонаційно підсилює окремі фрагменти, вдається до жестів, міміки та виразних
рухів всім тілом, при цьому спостерігає за реакціями вихователя. Їй недостатньо
кивка головою або просто «так» із вуст вихователя, дитина хоче всіма силами
зацікавити своєю розповіддю. Залежно від реакції слухача, дитина може продовжувати розповідь, доповнити її певними деталями або навпаки призупинити. У
таких випадках дитина-оповідач пристосовується до слухача, до міри готовності
почути та зрозуміти розповідь, його здатності уявити ситуацію з тим, щоб викликати бажання обговорювати ситуацію, почути враження від розповіді та можливі
судження чи оцінки.
Як же поведуть себе хлопчики в подібній ситуації? Як правило, хлопчики мало
звертають увагу на розуміння слухачем їхньої розповіді, на враження, яке вона
справляє на тих. Подавши ту чи іншу інформацію тим чи іншим способом хлопчики
із відчуттям завершеної справи відходять від дорослого. Можна спостерігати, як ця
дитина підходить до інших слухачів і знову переповідає свою історію, не вдаючись
до спеціальних засобів переконування, до корекції своєї розповіді у відповідь на
реакцію слухачів. Хлопчикам значно важливіше подати інформацію, аніж почути
оцінку чи судження про неї. Дослідження показали, що дівчатка використовують
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міміку, жест, дотик в 43% випадків, а хлопчики – в 19%. Хлопчики менш чутливі до
інтонаційного забарвлення мовлення, близькості перебування партнера, його переживань; дівчатка ж схильні пильніше приглядатися до деталей, частіше виявляють
страх, підозру, тривогу при відсутності невербальних засобів.
Отже, усе сказане дає підставу для висновку про те, що стать є вагомою детермінантою взаємодії дошкільників; при цьому дівчатка більше зорієнтовані на
емоційне спілкування, а хлопчики – на ділове, предметне. Дівчатка намагаються
зацікавити слухачів і використовують для цього різні засоби, хлопчики більше
зосереджені на змісті поданої інформації і менше – на формі її подачі.
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Оксана КАПРАН
(Сумы, Украина)
РОЛЬ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА
Подготовка художников-модельеров и дизайнеров одежды системой высшей
школы связана с формированием у студентов способности к творческому подходу
в использовании цветовых средств. В процессе проектирования костюма необходимо учитывать воздействие цвета, с целью обеспечения благоприятного психологического состояния, как отдельной личности, так и позитивных настроений в
обществе в целом. Факт влияния цветовой составляющей на сознание, ощущения, настроение, поведение человека, его трудоспособность обеспечивает актуальность данного исследования.
Художник-модельер одежды с полным правом может полагать, что он выиграет, если разработает проект с учетом общепринятых в моделировании одежды колористических и композиционных правил. Возможно, требование – «ты
обязан учитывать все, что является значимым», приводит в проектировании
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