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ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕРСОНАЛУ 
ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФАКТОР СМИСЛОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ  
МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація. У статті представлено аналіз психологічної компетентності персоналу закладу дошкільної 
освіти та батьків вихованців як фактору смислової регуляції мовленнєвої поведінки дитини дошкільно-
го віку. Висвітлено чинники, що сприятимуть особистісному зростанню і комунікативно-мовленнєвому 
розвитку дошкільника. Доводиться важливість зв′язку дошкільника з вихователем в період дошкільної 
освіти, адже найважливішим фактором розвитку мовленнєвої поведінки дошкільника є його спілкування 
із дорослими. Визначено, що кадровий потенціал освітнього закладу виступає одним з факторів форму-
вання життєвих компетентностей дитини, розвитку мовленнєвої поведінки дитини та формування осо-
бистості. Встановлено, що взаємини батьків та дітей, характер родинного спілкування, типи батьківського 
ставлення виступають потужнім фактором розвитку дитини. Доводиться важливість співпраці колективу 
закладу дошкільної освіти з батьками вихованців, що сприятиме формуванню позитивного психологічно-
го клімату і забезпечить комфортні умови нормальної життєдіяльності дітей в освітньому закладі.
Ключові слова: освітній заклад, батьки, дитина, мовленнєва поведінка, психологічна компетентність.
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PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF PRESCHOOL EDUCATION STAFF AND PARENTS 
OF PUPILS AS A FACTOR IN THE MEANINGFUL REGULATION  

OF PRESCHOOLER’S SPEECH BEHAVIOR
Summary. The article analyzes the psychological competence of preschool education staff and parents of pupils 
as a factor in the meaningful regulation of preschooler’s speech behavior. Factors contributing to the personal 
growth and communicative development of the preschooler are highlighted. The importance of communicating 
a preschooler with a educator during the educational process is proved, because the most important factor in 
the development of a preschooler's speech behavior is his communication with adults, and outside the commu-
nication it is impossible to develop specifically human mental functions and personal formation. It has been 
determined that the staff potential of an educational institution is one of the formation factors of the child's 
life competencies, development of the child's speech behavior and personality formation. Psycho-competence is 
an integral part of preschool teacher’s professional competence, it means the successful fulfillment of the ob-
ligations, self-knowledge, self-control, effective communication and interaction with others, self-development 
and self-realization. It has been established that parent-child relationships, nature of family communication, 
types of parental attitude are a powerful factor in the development of a child's speech behavior. The importance 
of cooperation between the preschool institution staff and the parents’ pupils is proved, which will promote 
the development of the child’s speech activity, the formation of a positive psychological climate and provide 
comfortable conditions for the normal life of children in the educational institution. The educators and the par-
ents united in their activity, they act in the interests of the child, create for her/him the proper conditions for 
development, and on such relationships depends the success of the personality formation. The interaction in 
the pedagogical process of the family and the preschool institution that can take a person-centered approach, 
shape individuality, develop the preschooler’s speech behaviour, activate the creative potential of the child, 
educators and parents.
Keywords: educational institution, parents, child, speech behavior, psychological competence.

Постановка проблеми. Суспільні відно-
сини, що виникають у процесі реалізації 

конституційного права людини на дошкільну 
освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних 
осіб, які беруть участь у реалізації цього права, 
регулюється законами України «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про охорону дитин-
ства», Національною стратегією розвитку освіти 
України до 2021 р., Базовим компонентом до-
шкільної освіти в Україні. Ці нормативно-право-
ві акти також визначають правові, організаційні 
та економічні засади функціонування і розвитку 
системи дошкільної освіти. В контексті місії, мети 
та завдань дошкільної освіти розвиток у дитини 
життєвих компетентностей, зокрема комуніка-
тивних, пізнавальних, мовленнєвих, які демон-

струє дитина у соціальній взаємодії з оточенням, 
визначається пріоритетним напрямком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сучасному етапі розвитку українського сус-
пільства дошкільна освіта є заручником невирі-
шених завдань реформування освіти. Вивченню 
якості дошкільної освіти присвячені праці Л. Ар-
темової, О. Кононко, О. Коваленко, К. Крутій, 
Н. Лисенко, Т. Лукіної, О. Янко та інших. 

К. Крутій вважає, якість дошкільної освіти сис-
темним поняттям, яке охоплює всі аспекти діяль-
ності закладу дошкільної освіти і пов’язано з оцін-
кою здоров’я вихованців, їхнім інтелектуальним, 
моральним та естетичним розвитком [5, с. 73].

Під якістю дошкільної освіти розуміють зба-
лансовану відповідність усіх аспектів освіти 



«Молодий вчений» • № 1 (77) • січень, 2020 р. 40

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

певній меті, потребам, вимогам, нормам і стан-
дартам; сукупність якостей і характеристик, ре-
алізація яких в педагогічному процесі сприяє 
різнобічному розвитку дитини, збереженню її 
здоров’я, успішному переходу до наступного ві-
кового періоду [9, с. 117].

Т. Піроженко серед стратегічно важливих 
проблем якості дошкільної освіти виокремила 
наступні: проблема забезпечення наступнос-
ті в рішенні завдань дошкільної та початкової 
ланок освіти; проблеми кадрового складу, під-
готовки та перепідготовки фахівців дошкільної 
освіти; зміна парадигми взаємодії дошкільного 
навчального закладу з батьками [8].

В період дошкільної освіти для дитини важ-
ливим є особливий зв'язок з вихователем, адже 
найважливішим фактором розвитку мовленнє-
вої поведінки дошкільника є його спілкування із 
дорослими. Поза спілкуванням неможливий роз-
виток специфічно людських психічних функцій 
та особистісне становлення.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Показником якості осві-
ти є сукупність якісних ресурсів, як то освітні 
програми, кадровий потенціал, матеріальні, 
фінансові та психологічні умови, які створені 
в закладах дошкільної освіти для забезпечен-
ня безпечної життєдіяльності та розвитку дити-
ни. Проте, проблема компетентності персоналу 
ЗДО та батьків вихованців як фактору смисло-
вої регуляції мовленнєвої поведінки дошкіль-
ника все ж не отримала належного висвітлен-
ня. Пociдaючи вaжливe мicцe у життєдiяльнocтi 
дитини, мoвлeння виcтупaє iнcтрумeнтoм 
cпiлкувaння, пiзнaння, рeгуляцiї її пoвeдiнки, 
зacoбoм рoзвитку й вихoвaння. Сучасна педа-
гогічна та вікова психологія актуалізує пробле-
му подальшої розробки теоретичних положень 
та одержання нових емпіричних фактів щодо ви-
вчення тих чинників, що сприятимуть особистіс-
ному зростанню і комунікативно-мовленнєвому 
розвитку дошкільника.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є теоретичне дослідження психологічної компе-
тентності персоналу закладу дошкільної освіти 
та батьків вихованців як фактору смислової ре-
гуляції мовленнєвої поведінки дитини дошкіль-
ного віку.

Виклад основного матеріалу. О. Бакален-
ко [2] прийшла до висновку, що психологічна 
компетентність – це здатність особистості до са-
мопізнання, самоконтролю, до ефективного спіл-
кування і взаємодії з іншими людьми, самороз-
витку та самореалізації. Вона дозволяє людині 
розуміти себе та інших, ефективно адаптуватися 
до життя у сучасному соціумі, мати гармонійні 
стосунки з оточенням, успішно реалізовувати 
свій особистісний потенціал, відчувати високий 
рівень психологічного благополуччя та бути за-
доволеною життям.

За Базовим компонентом дошкільної освіти, 
сучасний дошкільний навчальний заклад має 
стати «інститутом соціалізації», призначення 
якого – забезпечити фізичну, психологічну і соці-
альну компетентність дитини від народження до 
шести-семи років, можливість адаптації до унор-
мованого існування серед людей, сформувати 
ціннісне ставлення до світу, навчити особистіс-

ного існування, озброїти елементарною наукою 
і мистецтвом життя [1].

Кадровий потенціал освітнього закладу ви-
ступає ще одним з факторів формування життє-
вих компетентностей дитини, мовленнєвого роз-
витку дитини, формування особистості, оскільки 
напрямок, методи, форми освітньої роботи освіт-
нього закладу реалізує педагог. Контингент пе-
дагогів закладу освіти забезпечує якість освіти, 
зокрема дошкільної. Успішний керівник – осо-
бистість, яка створює в педагогічному колективі 
умови, за яких кожен член колективу всі свої зу-
силля зосереджує на організації освітнього про-
цесу в своїй групі і розвитку дітей.

Сформовані у вихователя професійні компе-
тентності є запорукою успішної реалізації Дер-
жавного стандарту дошкільної освіти, а отже, 
і формування соціалізованої особистості вихо-
ванця, підготовленого для подальшого навчання 
на інших рівнях освіти.

Сприятливий психологічний клімат, створе-
ний адміністрацією в закладі дошкільної освіти 
та вихователями в групах дозволяє зокрема роз-
вивати мовленнєву поведінку дітей, і надавати 
якісну дошкільну освіту. 

Для успішної реалізації обов′язків вихователя 
закладу дошкільної освіти невід’ємною складовою 
його професійної компетентності є психологічна 
компетентність. Успішна діяльність вихователя 
закладу дошкільної освіти неможлива без воло-
діння ним певними знаннями, вміннями, нави-
чками, серед яких особливе місце належить пси-
хологічним знанням про психологію дитини.

Т. Піроженко прийшла до висновку, що ви-
рішенню завдань підвищення якості дошкільної 
освіти сприятиме поширення психолого-педаго-
гічного супроводу розвитку дитини. Так, коор-
динація зусиль педагогічного та психологічного 
складу працівників дошкільної сфери забезпе-
чить цілісність підходу до розвитку дитини, вза-
ємодії всіх учасників освітнього процесу, інтегра-
цію змістових завдань та форм роботи, сприятиме 
збереженню та усталенню у структурі особистості 
дошкільника важливіших психологічних над-
бань і тим самим створюватиме передумови збе-
реження цілісності особистості [8].

Доведений фактор впливу батьків на рівень 
комунікативного, мовленнєвого розвитку дитини, 
дозволяє робити припущення та прогнози щодо 
розвивальної ситуації дошкільника у родинному 
колі. Так, спілкування з батьками є одним з фак-
торів психічного розвитку з народження дитини 
упродовж перших семи років її життя, тому по-
рушення родинного спілкування є одним із най-
більш значущих чинників виникнення негатив-
них тенденцій у комунікативно-мовленнєвому 
розвитку дитини. Для забезпечення успішного 
розвитку комунікативних умінь та формування 
культури мовленнєвого спілкування дошкільни-
ка необхідно враховувати особливості комуніка-
тивно-мовленнєвого розвитку, потреби, які його 
мотивують, специфіку родинного спілкування. 
Залучення дитини до мовленнєвого спілкуван-
ня з батьками забезпечує збагачення змісту 
свідомості дитини, розвиток окремих психічних 
процесів, особистості, свідомості і самосвідомості 
та позитивно впливає на розвиток її комуніка-
тивних потреб і мовлення [7].
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Взаємини батьків та дітей, характер родинно-

го спілкування, типи батьківського ставлення ви-
ступають потужнім фактором розвитку дитини. 
Найбільш розповсюдженим механізмом форму-
вання характерологічних рис дитини, які відпо-
відають за самоконтроль та соціальну компетент-
ність, виступає інтеріоризація засобів та навичок 
контролю, що використовуються батьками. При 
цьому адекватний контроль передбачає поєднан-
ня емоційного прийняття з високим об'ємом ви-
мог, їх ясністю, несуперечністю та послідовністю 
в пред'явленні дитині. Діти з адекватною прак-
тикою батьківського ставлення характеризуються 
гарною адаптованістю до шкільного середовища 
та спілкування з однолітками, вони активні, не-
залежні, ініціативні, доброзичливі, емпатійні. 
Отже, родина має надзвичайний вплив на дити-
ну. Сім'я, особливості взаємодії, спілкування бать-
ків з дитиною забезпечують (чи не забезпечують) 
умови для гармонійного розвитку її особистості, 
у тому числі й повноцінного психічного розвитку, 
успіхи дитини в її соціалізації.

Взаємодія батьків та виховних закладів на су-
часному етапі залишається об’єктом досліджень 
та дискусій. Актуальні питання загальної проб-
леми взаємозв’язку сім’ї і дитячого садка у фор-
муванні особистості дитини висвітлені у працях 
В. Котирло та С. Ладивір [4; 6].

Співпраця колективу закладу дошкільної 
освіти з батьками вихованців забезпечить єд-
ність виховних та розвивальних впливів на ди-
тину в родині та ЗДО, також сприятиме розвит-
ку мовленнєвої активності дитини, формуванню 
позитивного психологічного клімату і забезпечує 
комфортні умови нормальної життєдіяльності ді-
тей в освітньому закладі.

Слід визнати, що раніше батьки та педагоги 
сприймали дошкільний заклад як інституцію, 
відповідальну тільки за здоров’я дитини та її 
підготовку до школи. Сьогодні ж є усвідомлення 
батьками вихованців та педагогічним персона-
лом освітнього дошкільного закладу інших тен-
денцій дошкільної освіти – однією з основних її 
функцій є соціалізація особистості. Зі вступом до 
дошкільного закладу в мікросередовищі дитини 
з’являється важливий дорослий – вихователь. 
Від спілкування з ним, створених розвивальних 
умов та відповідних впливів значним чином за-
лежить ефективність формування навичок соці-
альної поведінки дитини в дошкільному закладі.

Актуальною сьогоденною практикою є склад-
на і відповідальна просвітницька робота до-
шкільного закладу спрямована на розширення 
й поглиблення уявлень членів родини про су-
часні освітні заклади, роль вікових та індивіду-

альних особливостей дитини в її особистісному 
становленні. 

Загальні позитивні тенденції суспільного роз-
витку дошкільних закладів освіти сприяють орі-
єнтуванню їх на особистісну спрямованість, від-
критість змісту, форм, методів роботи. Завдяки 
тісному співробітництву дошкільного закладу осві-
ти з батьками вихованців навколо дітей створюєть-
ся атмосфера довіри, взаєморозуміння, підтримки.

Л. Козак, І. Швидка прийшли до висновку, що 
підвищення якості освіти у закладах дошкіль-
ної освіти, потребує урізноманітнення форм ці-
леспрямованого навчально-виховного впливу, 
зокрема шляхом: проведення індивідуальних 
занять, гурткової (секційної, студійної) роботи; 
застосування в освітній роботі педагогічних ін-
новацій, сучасних психолого-педагогічних та ін-
формаційно-комунікаційних технологій; вивчен-
ня, узагальнення та поширення перспективного 
педагогічного досвіду; активізації взаємодії з ро-
динами; удосконалення механізмів моніторингу 
якості освітнього процесу [3].

Вихователь та батьки, об’єднанні у своїй ді-
яльності, діють в інтересах дитини, створюють 
для неї належні умови. Від того, наскільки такі 
взаємовідносини будуть узгоджені, залежить 
успіх формування особистості в цілому. Саме 
взаємодія у педагогічному процесі сім’ї та до-
шкільного закладу здатна здійснювати особис-
тісно-орієнтований підхід, формувати індиві-
дуальність, розвивати мовленнєву поведінки 
дитини дошкільного віку.

Висновки і пропозиції. Найважливішим 
фактором розвитку мовленнєвої поведінки до-
шкільника є його спілкування із дорослими, а 
поза спілкуванням неможливий розвиток спе-
цифічно людських психічних функцій та особис-
тісне становлення. Взаємини батьків та дітей, 
характер родинного спілкування, типи батьків-
ського ставлення виступають потужнім факто-
ром розвитку мовленнєвої поведінки дитини. 
Визначено, що кадровий потенціал освітнього 
закладу виступає одним з факторів формуван-
ня життєвих компетентностей дитини, розвитку 
мовленнєвої поведінки дитини та формування 
особистості. Співпраця колективу закладу до-
шкільної освіти з батьками вихованців сприя-
тиме розвитку мовленнєвої активності дитини, 
формуванню позитивного психологічного клі-
мату і забезпечить комфортні умови нормаль-
ної життєдіяльності дітей в освітньому закладі. 
Перспективними науковими напрямами з даної 
проблематики вважаємо вивчення питання фор-
мування психологічної компетентності батьків 
вихованців закладу дошкільної освіти.
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