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Аннотация
В статье освещены аспекты 

проблемы комплексного разви-
тия личности ребенка, что требует 
определения понятия «гармонич-
но развитая личность», уточнения 
степени формирования личности 
ребенка дошкольного возраста. 
Структура личности ребенка – до-
школьника определяется такими 
компонентами: детское мировоз-
зрение, базовые качества, потреб-
ностно-мотивационная сфера, са-
мосознание, эмоциональная сфера, 
волевая сфера, физическое состоя-
ние. Определяющее значение для 
их становления имеет своевремен-
ное развитие моторики и услож-
нение двигательной деятельности 
ребенка. Проведенный теоретиче-
ский анализ позволяет говорить 
про то, что гармонически развитая 
личность ребенка дошкольного 
возраста – это результат интегра-
ции его двигательных, когнитив-
ных и социально-моральных ком-
понентов, которые соответствуют 
возрастным нормам развития ре-
бенка на определенном этапе онто-
генеза. Проведенные исследования 
подтверждают широкие возможно-
сти физического воспитания в пло-
скости оптимального воздействия 
на личностное развитие ребенка. 
Однако пути такого воздействия 
еще недостаточно изучены и тре-
буют дальнейшей разработки.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Психічний розвиток дити-
ни здавна привертав увагу вчених 
і практиків, був предметом дис-
кусій про те, що є вирішальним 
у процесі становлення дитини 
як особистості – природне, яке 
визначається її біологічними за-
датками, або соціальне, тобто ті 
психічні утворення, які форму-
ються під впливом виховання і 
навчання.

У роботах провідних вчених 
Л.С. Виготського [3], О.В. Запо-
рожця [4], Г.С. Костюка [8], О.Н. 
Леонтьєва [10], С.Л. Рубінштейна 
[14] досліджувались основні умо-
ви і закономірності психічного 
розвитку дитини, була встанов-
лена його залежність від власної 
активності дитини як суб’єкта 
різних видів діяльності і спілку-
вання, тобто показані ті внутріш-
ні умови, через які трансформу-
ються зовнішні, соціальні впливи. 
Тим самим отримав обґрунтуван-
ня тезис про ефективність такого 
виховання і навчання, яке, з од-
ного боку, враховує досягнутий 
рівень психічного розвитку осо-
бистості, яка зростає, а з іншого – 
сприяє подальшому формуванню 
психічних структур на основі ак-
туалізації потреб дитини у нових 
знаннях і видах діяльності.

В умовах пошуку шляхів вдо-
сконалення системи дошкільно-

гармоническое развитие, струк-
турные компоненты, физическое 
воспитание.

Annotation
The article highlights aspects of 

problem of comprehensive develop-
ment of the child, which requires the 
definition of «harmoniously devel-
oped personality», refine the degree 
of formation of the child of preschool 
age. The structure of of personal-
ity of child of preschool age deter-
mined by the following components: 
a children’s world view, basic qual-
ity, user must-motivational sphere, 
self-awareness, emotional sphere, 
volitional, physical condition. Ex-
ceptional value for their formation 
is the timely development of motor 
skills and motor complications of the 
child. The theoretical analysis sug-
gests that harmoniously developed 
personality of preschool age child - 
the result of the integration of motor, 
cognitive, social and moral compo-
nents that meet the standards of the 
age of the child at a certain stage of 
ontogenesis. Our studies confirm the 
physical education opportunities in 
terms of optimal impact on personal 
growth of the child. However, such 
effects are not well understood and 
require further development.

Key words: personality, harmo-
nious development, the child of pre-
school age, physical education.
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го фізичного виховання питання 
формування особистості дитини 
набувають першочергового зна-
чення. Їх вирішення потребує по-
глибленого знання і подальшого 
розкриття закономірностей пси-
хічного розвитку на ранніх ета-
пах онтогенезу, оскільки успішно 
керувати вихованням, навчанням 
і розвитком дитини можна лише 
знаючи детермінанти, механізми 
та рушійні сили психічного роз-
витку, розуміючи залежність між 
вихованням, навчанням і розвит-
ком особистості, між вродженими 
передумовами і впливом серед-
овища на її формування.

Водночас уточнимо, чи можна 
назвати особистістю дошкільника.

Відомий психолог О.М. Ле-
онтьєв [10] називав дошкільне 
дитинство періодом первинного 
фактичного становлення особис-
тості, отже постановка питання 
про особистісне зростання дити-
ни протягом перших шести-семи 
років життя є правомірною.

Поняття «особистість» нале-
жить до найбільш суперечливих і 
складних для визначення в сучас-
ній психології. Єдиного концепту-
ального визначення особистості 
немає до сьогодні. «Особистість» 
– це поняття, яким користуються 
психологи, щоб охопити різнома-
нітні психологічні реалії (емоції, 
почуття, мотивацію), що зумов-
люють поведінку певної людини. 
У поясненні особистості важли-
вими є різні види поведінки (твор-
чість, егоїзм, врівноваженість та 
ін.). Вчені вважають, що завдання 
психології особистості полягає в 
тому, щоб зрозуміти людську ін-
дивідуальність [4, 10].

Особистість – складна психо-
логічна реальність, що є надзви-
чайно складним об’єктом дослід-
ження. Особистість зумовлена 
соціокультурними впливами, але 
залежить і від генетичних чин-
ників, вона функціонує на свідо-
мому і несвідомому рівні, вона 
змінюється і розвивається, про-
те характеризується усталеними 
тенденціями, які дозволяють ви-

різняти особистість упродовж 
тривалого часу, ідентифікувати її 
стиль, дії, сутність.

Розвиток дитини як особистос-
ті означає становлення протягом 
дошкільного дитинства особливої 
форми цілісності – «єдиномноже-
ни», яка включає такі чотири фор-
ми суб’єктивності [1, 8, 9]: 

- дошкільник як суб’єкт ві-
тального ставлення;

- дошкільник як суб’єкт пред-
метного ставлення;

- дошкільник як суб’єкт спіл-
кування;

- дошкільник як суб’єкт само-
свідомості.

Розвиваючись як особистість, 
дошкільник функціонує як носій 
фізичного і духовного базису; як 
активний суб’єкт поведінки і ді-
яльності; як зацікавлений партнер 
спілкування; як носій самосвідо-
мості, індивідуального початку. 
Отже, він формує і розвиває свою 
власну природу, отримує досвід 
суспільної практики людства. 
Досвід цей дитина отримує вже 
готовим і відразу з моменту на-
родження вступає у взаємодію з 
ним. Розвиток дитини і є процес 
оволодіння цим досвідом – як он-
тогенетичне, тобто індивідуальне 
її становлення [1, 7, 9].

Ефективне вирішення питання 
формування гармонійно розви-
неної особистості дошкільника 
можливе шляхом комплексного 
розв’язання педагогічних, ме-
дичних і соціальних завдань з 
урахуванням індивідуальних осо-
бливостей дитини в різні вікові 
періоди.

У цьому зв’язку необхідно 
дати визначення поняттю «гар-
монійно розвинена особистість» і 
уточнити, чи можна назвати осо-
бистістю дитину дошкільного 
віку.

Мета – визначити сутність 
поняття «гармонійно розвинена 
особистість дитини дошкільного 
віку», її структурні компоненти, 
співвідношення значущих для 
розвитку особистості дошкільнят 
видів діяльності в онтогенезі.

Методи дослідження – аналіз, 
синтез та узагальнення даних лі-
тературних джерел.

Результати дослідження та 
їх обговорення. У зв’язку з пи-
танням розвитку особистості 
дошкільника, необхідно чітко 
визначитись з поняттями «онто-
генез», «розвиток», «виховання», 
«формування».

Онтогенез розглядають як ці-
лісний процес становлення люди-
ни як організму, як свідомої істо-
ти і як особистості. Кожна з цих 
сторін характеризується своїми 
специфічними особливостями, 
хоча і має спільне [4].

Під розвитком розуміють по-
слідовні і закономірні зміни, які 
відбуваються у психіці і біоло-
гічній природі людини. Розвиток 
– це процес руху, змін, перехід 
від старого до нового якісного 
стану. Виділяють розвиток віко-
вий (особливості і закономірності 
розвитку, які властиві кожному 
віку) індивідуальний (індивіду-
альні особливості розвитку), осо-
бистісний (виникнення у дитини 
особистісних якостей, їх особли-
востей) [9].

Поняття «виховання» розгля-
дають в його основних значеннях 
– соціальному і педагогічному. 
Виховання у соціальному значен-
ні розуміється як соціальне яви-
ще, функція суспільства, яка по-
лягає у підготовці підростаючого 
покоління до життя [1, 8, 14].

Виховання у педагогічному 
сенсі – це спеціально організо-
ваний і керований процес, який 
сприяє розвитку особистості [1, 
5, 12].

С.А. Козлова і Т.А. Кулікова 
[5] зазначають, що формування – 
це зміни у розвитку особистості 
людини або окремих його якос-
тей, які відбуваються під впливом 
сукупності факторів: внутрішніх 
і зовнішніх, природних і соціаль-
них, об’єктивних і суб’єктивних. 
Формувати – означає організову-
вати всю життєдіяльність люди-
ни, здійснювати виховання і на-
вчання, впливати на неї так, щоб 
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розвивати ту чи іншу якість.
На психічний розвиток дити-

ни впливають кількісні та якісні 
зміни, які є взаємопов’язаними.

Кількісні зміни у фізичному 
зростанні організму (збільшен-
ня обсягу мозку, м’язової сили, 
маси тіла, швидкості і точності 
рухів) призводять до якісних змін 
у функціонуванні нервової, ен-
докринної, м’язової систем та ін. 
Зокрема, якісні зміни у нервовій 
системі проявляються у переході 
від безумовно-рефлекторних ре-
акцій до умовно-рефлекторних 
[4, 8].

У власне психічному розвит-
ку кількісні зміни (зростання 
кількості вмінь, навичок, знань, 
асоціацій, кола уявлень та ін.) 
призводять до якісної перебудови 
всього психічного досвіду дити-
ни, вдосконаленню його психіч-
ної організації та умов її форму-
вання [1, 7, 14].

На якісні зміни у психічному 
розвитку дитини впливають різ-
ні види діяльності. З розвитком 
психічних процесів на основі ді-
яльності складаються психічні 
особливості, які є своєрідною 
формою  існування цих процесів.

До таких особливостей вчені 
відносять розумові, емоційні, во-
льові, трудові, моральні якості, 
свідомість і самосвідомість. Коли 
ці психічні процеси та особли-
вості об’єднуються у певну сис-
тему, зростаючий людський інди-
від стає особистістю, яка здатна 
усвідомлювати навколишній світ, 
виділяти себе із навколишнього 
середовища, ставити цілі та вико-
ристовувати різні способи для їх 
досягнення [1, 7, 11]. 

Одним із гострих питань до-
шкільної психології є питання ви-
никнення особистості [7, 9, 10].

О.Л. Кононко [7] на питання, 
чи кожна дитина є особистістю, 
відповідає наступним чином. Так, 
– якщо виходити з розуміння по-
тенційної спроможності кожної 
психічно нормальної людини ста-
ти нею. Ні, – у сенсі того, що осо-
бистість – це вершина розвитку 

людини, отже має фіксувати по-
вноту реалізованості нею потен-
ціалу, активну життєву позицію. 
Таким чином, різниця між потен-
ційною спроможністю кожної ди-
тини стати особистістю і мірою 
реалізованості (нереалізованості) 
цієї спроможності визначає ха-
рактер особистісного зростання 
на кожному етапі життєвого шля-
ху.

Як наголошують вчені [1, 3, 
4, 8 та ін.], нові якості, що ви-
никають у психічному розвитку 
індивіда, являють собою складну 
структурну організацію. Струк-
турність виявляється у змістовній 
(система уявлень і понять про ре-
альну дійсність, яка складається у 
особистості), операційній (систе-
ма і дій і операцій, завдяки яким 
знання здобуваються і застосо-
вуються у дійсності), а також – у 
мотиваційній (комплекс потреб, 
інтересів, перспектив) сторонах 
психічного розвитку дитини.

О.Л. Кононко [7] пропонує ви-
діляти такі структурні компонен-
ти особистості дитини.

Дитячий світогляд. Під ним 
розуміють знання і досвід до-
шкільника, які дають йому змогу 
здобути відносне ціле уявлення 
про світ, зумовлюють його життє-
ві орієнтації, ставлення до навко-
лишньої дійсності та самого себе. 

Другий складник структури 
особистості – особиста свідо-
мість, або самосвідомість до-
шкільника. З нею пов’язане 
усвідомлення дитиною свого 
обмеженого місця у житті, при-
четності до оточуючого світу. Ви-
никає усвідомлення власних мож-
ливостей, закладаються основи 
самооцінки образу – Я, елемен-
тарної Я-концепції. Дошкільник 
оцінює свої особистісні якості 
(позитивні і негативні), своє міс-
це у системі спільних відносин.

Третім складником особис-
тісного зростання дошкільника 
є оптимальна для віку модель 
потребово-мотиваційної сфе-
ри. Багаточисельні дослідження 
свідчать про те, що протягом до-

шкільного дитинства розвивають-
ся смислові орієнтації у довкіллі: 
малюк освоює моральні правила 
і норми, оволодіває соціально 
схвалюваними формами поведін-
ки, прагне поводитись правильно 
[12].

Важливим складником осо-
бистості дитини є розвиненість 
емоційно-почуттєвої сфери, на-
самперед, соціальної спрямова-
ності, соціальних сил, емоційної 
забарвленості. Необхідно вплива-
ти, з одного боку, на збалансуван-
ня у малюка «почуття Я» з «по-
чуттям іншого», з другого боку 
– на розвиток культури виявлення 
почуттів, адекватної реакції на 
життєві події. Дослідники відзна-
чають [1, 6, 7, 12], що нерозвине-
ність почуттєвої сфери, емоційної 
сприйнятливості та чуйності про-
дукують соціальну байдужість, 
інертність, нездатність відчува-
ти інших. Соціально й емоційно 
нерозвинена дитина характери-
зується дефектом особистісного 
зростання.

Наступним складником осо-
бистості дошкільника О.Л. Ко-
нонко [6, 7] вважає вольову сфе-
ру, вміння підпорядковувати свою 
поведінку досягненню конкрет-
них цілей, долати труднощі на 
шляху до них. Вона вимагає ви-
соких форм орієнтувальної діяль-
ності, вміння діяти цілеспрямова-
но, регулювати власну активність.

У Базовому компоненті до-
шкільної освіти в Україні [2] 
визначено, що також дуже важ-
ливим складником особистості 
дитини є так звані «базові якос-
ті», до яких автори відносять, 
насамперед моральні якості. Ці 
якості визначаються індивідуаль-
ними особливостями і пов’язані з 
різними сферами життя та вида-
ми діяльності дитини. Оскільки 
особистісних якостей досить ба-
гато, – було здійснено диферен-
ціацію їх за ступенем значущості 
для становлення особистості до-
шкільника і введено поняття «ба-
зові якості», тобто основні, най-
головніші, визначальні. Оскільки 
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базові якості особистості є ре-
зультатом індивідуального життє-
вого досвіду дитини та зовнішніх 
впливів (виховних і навчальних), 
їх можна розглядати як вершин-
ні показники конструктивності, 
продуктивності життєдіяльності 
дошкільника, реалізації ним сво-
го особистісного потенціалу.

До базових якостей, що ви-
ступають важливим показником 
особистісного зростання до-
шкільника, фахівці відносять: 
самостійність, працелюбність, 
людяність, самолюбство, спо-
стережливість, відповідальність, 
розсудливість, справедливість, 
самовладання, креативність.

Оцінюючи міру розвитку тієї 
чи іншої базової якості, необхідно 
брати до уваги такі параметри: вік 
дитини, інтенсивність та повноту 
прояву якості, її стабільність у 
різних умовах життєдіяльності. У 
кожній віковій групі проявлення 
цих якостей не є однаковим.

На нашу думку, ще одним, 
дуже важливим компонентом 
особистості дошкільника є фізич-
ний стан, який визначається біо-
психологічними детермінантами.

Розглядаючи психологічні осо-
бливості становлення і розвитку 
особистості дитини дошкільного 
віку, необхідно зупинитись і на 
причинах, які можуть викликати 
відхилення у поведінці дитини. 
Враховуючи взаємозв’язок біоло-
гічних і соціальних факторів, осо-
бливостей розвитку дитини і спе-
цифіку середовища, в якій вона 
розвивається, вчені виділяють 
такі групи детермінант [4, 13]:

1. Біопсихологічні детермінан-
ти.

2. Соціально-психологічні фак-
тори.

3. Психолого-педагогічний ас-
пект.

Розглядаючи процес фізичного 
виховання у взаємозв’язку зі ста-
новленням і формуванням особис-
тості дошкільника, зупинимось 
головним чином на  біопсихоло-
гічних детермінантах можливих 
відхилень у поведінці дитини.

Біопсихологічні детермінан-
ти поділяють на окремі підгрупи 
– спадкові, вроджені і ті, які ви-
никли у період індивідуального 
життя дитини [13 ].

До спадкових факторів відно-
сять складні порушення розвитку 
(ураження генетичного матеріалу, 
спадково обумовлені дефекти об-
міну), основні властивості нерво-
вої системи дитини, які є основою 
її темпераменту. Ці типологічні 
особливості накладають відбиток 
на характер і здібності, поведінку, 
стиль діяльності та ін. 

Вроджені фактори включають 
в себе випадки внутрішньоутроб-
них уражень (токсикоз, токсо-
плазмоз, інфекції мозку, інтокси-
кації), а також патології під час 
пологів. Ці фактори позначають-
ся на дозріванні структур нерво-
вої системи, тим самим впливаю-
чи на індивідуально-типологічні 
особливості дитини, іноді змі-
нюючи, послабляючи генетич-
но запрограмований тип вищої 
нервової діяльності, порушуючи 
можливості формування механіз-
мів довільної регуляції поведінки.

Проведені дослідження по-
яснюють, як впливають певні, 
отримані дитиною від батьків, 
особливості психічної організації 
на подальший хід його розвитку, 
залежність зовнішності дошкіль-
ника, його тілобудови від харак-
теру спілкування з однолітками 
[3, 11, 13]. За даними цих дослід-
жень, тип тілобудови викликає у 
дітей припущення про наявність 
певних особистісних рис та осо-
бливостей поведінки. Атлетична 
тілобудова сприймається в основ-
ному більш сприятливо, ніж ас-
тенічна і пікнічна. Найбільшою 
популярністю серед однолітків 
користуються діти атлетичного 
(мезоморфного) типу, рідше – ас-
тенічного (екзоморфного), а най-
менше обирають у якості товари-
шів пікнічного типу. Тому у дітей 
із зайвою масою тіла часто спо-
стерігається негативне ставлення 
до власного тіла, несприймання 
образу свого фізичного «Я».

До біопсихологічних пере-
думов виникнення відхилень у 
розвитку дитини відносяться і 
деякі захворювання – нервові і 
соматичні, особливо якщо вони 
тривалі. Але навіть нескладні за-
хворювання типу респіраторних, 
впливають на психічний розвиток 
дитини, оскільки фізичний стан 
завжди впливає на настрій люди-
ни. Малюки під впливом легкого 
нездужання часто бувають не-
слухняними, дратівливими.

Що стосується важких хроніч-
них захворювань, то вони суттєво 
змінюють перш за все соціальну 
ситуацію розвитку. Знижується 
рівень психічних можливостей 
оволодіння будь-якою діяльністю, 
обмежується коло і якість контак-
тів, тобто змінюється об’єктивне 
місце, яке займає дитина в житті, 
і тим самим її внутрішня позиція 
по відношенню до всіх життєвих 
обставин. Біологічні зміни, які 
відбуваються в організмі, впли-
вають на динаміку діяльності, 
витривалість до навантажень як 
фізичних, так і психічних.

Такі діти, рідко відвідуючи 
дитячий садок, відчувають зна-
чні труднощі і відрізняються емо-
ційною напруженістю у зв’язку 
з необхідністю постійно адап-
туватись до дитячого колективу. 
Загальна послабленість і «тим-
часовість» перебування не до-
зволяють зайняти бажане місце 
на шкалі лідерства. В результаті 
до кінця дошкільного періоду 
формується тип замкненої, неко-
мунікабельної, депресивної ди-
тини, в репертуарі поведінки якої 
представлені захисно-агресивні 
реакції, намагання усамітнитись, 
комплекс меншовартості. Все це 
може призвести до патологічних 
формувань особистості [11].

Таким чином, при з’ясуванні 
причин порушень у поведінці 
дошкільників спеціальну увагу 
необхідно приділяти аналізу фі-
зичного розвитку, стану здоров’я 
дитини, а також рівню його фі-
зичної підготовленості.

Висновки. Отже, структура 
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особистості дитини дошкільного 
віку визначається такими компо-
нентами: дитячий світогляд, базо-
ві якості, потребово-мотиваційна 
сфера, самосвідомість, емоційна 
сфера, вольова сфера, фізичний 
стан.

Виключне значення для їх ста-
новлення має своєчасний розви-
ток моторики і ускладнення рухо-
вої діяльності дитини.

Таким чином, проведений 
теоретичний аналіз дозволяє го-
ворити про те, що гармонійно 
розвинена особистість дитини 
дошкільного віку – це результат 
інтеграції її рухових, когнітивних 
і соціально-моральних компонен-
тів, які відповідають віковим нор-
мам розвитку дитини на певному 
етапі онтогенезу.

Отже, проведені досліджен-
ня підтверджують широкі мож-
ливості фізичного виховання в 
плані оптимального впливу на 
особистісне зростання дитини. 
Однак шляхи такого впливу ще 
недостатньо вивчені і вимагають 
подальшої розробки.
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