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Проблема створення умов для цілісного, гармонійного розвитку дитини 

дошкільного віку в освітньому процесі – є одним із пріоритетних напрямів 

діяльності дошкільного навчального закладу (далі ДНЗ). Базовими ознаками 

гармонійного розвитку дитини є її фізичне, психічне, моральне та 

інтелектуальне здоров’я. Разом з тим, з кожним роком зростає турбота 

батьків і педагогів дошкільної ланки освіти щодо погіршення якості 

фізичного, психічного і морального розвитку і здоров’я вихованців 

дошкільних навчальних закладів. Нажаль, заклад освіти не може 

функціонувати вільно та окремо від суспільства, він є відбиттям процесів, які 

відбуваються в Україні сьогодні. Тому не можна всю провину за наявні 

проблеми розвитку і виховання дітей покладати на педагогів.  

Психологами і медиками все частіше звертається увага на ―освітні 

чинники ризику‖, серед яких виокремлюють такі як-от: стресова тактика 

педагогічного впливу, побудована на розумінні дитини як об’єкта освітнього 

процесу; організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі 

і надання додаткових послуг у режимі, який не відповідає природі дитини; 

невідповідність змісту освіти за окремими предметними напрямами 

завданням комплексних освітніх програм затверджених і рекомендованих 

МОН України;  невідповідність методів навчання віковим і функціональним 

особливостям розвитку дітей; ігнорування активності тіла, органів відчуття і 

власного досвіду дитини в освітньому процесі ДНЗ; навчальне 



перенавантаження, тощо.  

Все це потребує прискорення розвитку ефективної практико-

орієнтованої моделі психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини в 

умовах освітнього процесу ДНЗ. 

У практиці роботи сучасних ДНЗ склалося таке положення, що функції 

психолога розповсюджуються тільки там, де вихователь не в змозі 

справитися із задачами психічного розвитку дитини засобами навчання. І 

тоді функціональні обов’язки психолога зводяться тільки до діагностичної і 

коректувальної роботи в освітньому просторі ДНЗ. Змінити таке становище 

можна тільки з розумінням того, які широкі і різноманітні можливості 

психологічної служби можуть бути реалізовані не в режимі ситуативного 

запиту на його послугу, а в режимі цілеспрямованої діяльності, яка 

супроводжує весь процес життєдіяльності  дітей і педагогів в ДНЗ. Такою 

діяльністю може бути організований супровід освітнього процесу. 

Науково-теоретичну основу розвитку психологічної служби в системі 

освіти в Україні та Росії складають розробки таких відомих вчених як-от: 

А.Г. Асмолов, Ю.К. Бабанський, О.О. Бодальов, О.Ф. Бондаренко, 

М.Й. Боришевський, Б.А. Вяткін, О.В. Губенко, В.В. Давидов, І.В. Дубровіна, 

Д.Б. Ельконін, Ю.М. Забродін, Л.М. Карамушка, Н.В. Кузьміна, 

С.Є. Кулачківська, В.У. Кузьменко, С.О. Ладивір, В.С. Мухіна, Н.Н. Обозов, 

В.Г. Панок, С.І. Подмазін, А.М. Прихожан, В.В. Рубцов, Н.Г. Салміна, 

Ю.Л. Сіерд, Н.Ф. Тализіна, Т.М. Титаренко, та ін.. 

Психологічна служба поступово стає значущим компонентом цілісної 

системи дошкільної і шкільної освіти. В процесі її створення ї розвитку  було 

сформовано декілька підходів, відповідно до завдань, які вирішувались у 

конкретних закладах освіти.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми, свідчить про варіативність підходів у 

формуванні моделей діяльності практичної психологічної служби в системі 

освіти. Наведемо змістовні характеристики різних підходів у таблиці 1. 



Таблиця 1 

Варіативність підходів у формуванні моделей діяльності  

практичної психологічної служби в системі освіти 

№ Ким 

запроваджено 

Змістовний аспект 

1. Служба супроводу 

1.1. Казакова Є.,  

1999 р. 
―Під супроводом розвитку розуміється така 

допомога дитині, її сім’ї і педагогам, в основі якої 

лежить збереження максимуму свободи і 

відповідальності суб’єкта розвитку за вибір рішення 

актуальної проблеми... Супровід — це 

мультідисциплінарний метод, забезпечуваний 

єдністю зусиль педагогів, психологів, соціальних і 

медичних працівників‖ [6]. 

1.2 Бітянова М.Р., 

1997р. 
 ―Супровід — це система професійної діяльності 

психолога, спрямована на створення соціально-

психологічних умов для успішного навчання і 

психологічного розвитку дитини в ситуаціях шкільної 

взаємодії‖ [2]. 

1.3 Козирєва Є.А., 

2000 р. 
―Під психологічним супроводом ми розуміємо 

систему професійної діяльності педагога-психолога, 

спрямовану на створення умов для позитивного 

розвитку відносин дітей і дорослих в освітній ситуації, 

психологічний і психічний розвиток дитини з 

орієнтацією на зону її найближчого розвитку‖[3] .  

1.4 Удовенко І.В., 

2002 р. 
 ―Метою психологічного супроводу є створення в 

рамках даного соціально-педагогічного середовища 

умов для формування особистості учня як суб’єкта 

освітньої діяльності. Під суб’єктом освітньої 

діяльності розуміється особа, здатна здійснювати акти 

вибору власної поведінки відповідно до 

індивідуальних потреб, громадського обов’язку і 

можливостей їх реалізації‖ [6].  

2. Служба підтримки освіти 

2.1 Рубцов В.В.,  

1999 р. 
―…Робота психолога… повинна спиратися на нові 

методи і форми організації навчально-виховного процесу. 

Останнє дозволяє говорити про необхідність створення 

цілісної системи психологічного забезпечення 

розвивальної освіти, яка як основні свої складові 

повинна включати: розробку науково обґрунтованих 

концепцій і програм навчання…; міждисциплінарне 

проектування нових дитиноцентріських моделей змісту 

освіти…; створення принципово нових моделей 



підготовки самих психологів…; створення ефективних 

форм психологічної підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації вчителя…‖ [6].  

3. Служба забезпечення навчально-виховного процесу в школі 

3.1 Фрідман Л. М., 

2000 р. 
―…Головною метою шкільної психологічної 

служби є наукове психологічне забезпечення 

навчально-виховного процесу в школі, тобто 

організація, побудова і проведення цього процесу на 

основі сучасних психолого-педагогічних теорій 

виховання і розвитку особистості учнів‖ [9]. 

4. Служба сприяння 

4.1 Рекомендації 

Міністерства 

освіти Росії 

(Наказ  

№ 636  

від 22.10.99 р.) 

 

Цілями Служби є: а) сприяння адміністрації і 

педагогічним колективам освітніх установ всіх типів 

у створенні соціальної ситуації розвитку, 

відповідної індивідуальності вихованців що 

навчаються, і забезпечення психологічних умов для 

охорони здоров’я і розвитку дітей, їх батьків 

(законних представників), педагогічних працівників 

та інших учасників освітнього процесу; б) сприяння 

в придбанні вихованцями освітніх установ 

психологічних знань, умінь і навичок, необхідних  

для отримання професії, розвитку кар’єри, 

досягнення успіху в житті; в) надання допомоги 

вихованцям освітніх установ у визначенні своїх 

можливостей, виходячи із здібностей, схильностей, 

інтересів, стану здоров’я; г) сприяння педагогічним 

працівникам, батькам (законним представникам) у 

вихованні дітей, а також формуванні у них 

принципів взаємодопомоги, толерантності, 

милосердя, відповідальності і упевненості в собі, 

здібності до активної соціальної взаємодії без утиску 

прав і свобод іншої особистості. 

5. Служба психологічного здоров’я 

5.1 Дубровіна І.В, 

Прихожан А.М., 

Толстих Н.Н. та 

ін., 1995, 1997, 

2004 р. 

―...Головною метою діяльності психологічної 

служби освіти є психологічне здоров’я дітей 

дошкільного і шкільного віку‖ [7]. 

5.2 Шувалов А.В., 

2001 р. 

 

Служба психологічного здоров’я в системі 

додаткової освіти дітей. Презентовано систему 

уявлень про призначення, пристрій і перспективи 

розвитку психологічної служби у сфері додаткової 

освіти дітей. Поняття ―психологічне здоров’я‖ 

розглядається як системо і сенсоутворювальне. 



Обґрунтовані актуальні напрями розвитку 

психологічної служби в теоретичному, прикладному і 

практичному аспектах [10]. 

6. Медико-психолого-педагогічний супровід 

6.1 Каралашвілі 

Є.А., 2006 

Медико-психолого-педагогічна служба (МППС) в 

ЦРД – створення цілісної системи, що забезпечує 

оптимальні умови для розвитку дітей, з урахуванням 

вікових і індивідуально-типологічних особливостей, 

стану соматичного і психічного здоров’я. У даній 

системі взаємодіють діагностико-консультативний, 

коректувально-розвивальний, лікувально-профілак-

тичний і соціальний напрями. Склад служби: медики, 

психологи, дефектологи, соціальний педагог, 

педагоги [4].   

6.2 Калягін В.О.,  

Матасов Т.Ю., 

Овчиннікова 

Т.С. та ін. 

(Інформаційний 

лист 

Міністерства 

освіти РФ від 

27.03.2000 

№ 27/901-6) 

 

Психолого-медико-педагогічний консиліум 

(ПМПК) – забезпечення діагностико-

консультативного психолого-медико-педагогічного 

супроводу дітей з відхиленнями в розвитку і (або) 

стані декомпенсації, виходячи з реальних 

можливостей освітньої установи і відповідно до 

спеціальних освітніх потреб, вікових і індивідуальних 

особливостей, стану соматичного і нервово-

психічного здоров’я вихованців. Організація служби 

супроводу – це ―ведення‖ дитини за індивідуальним 

освітнім маршрутом, з підбором освітніх програм 

відповідно до індивідуальних можливостей і рівня 

освоєння шкільних навичок і умінь [2]. 

Слід зазначити, що наведені в таблиці приклади моделей діяльності 

психологічної служби висвітлюють різні аспекти супроводу розвитку дитини 

та діяльності інших суб’єктів (батьків, педагогів) в освітньому процесі в 

закладах освіти. Нажаль в науковій психолого-педагогічній літературі на 

сьогодні бракує джерел з описом ефективних моделей психологічного 

супроводу розвитку дитини в умовах освітнього процесу ДНЗ.  

Мета статті – сформулювати визначення поняття супроводу 

розвитку дитини в системі дошкільної освіти; презентувати модель 

психолого-педагогічного супроводу емоційного здоров’я дитини в умовах 

освітнього процесу в ДНЗ. 

У нашій роботі ми виходили з положень, які вироблені в дослідженнях 

проблем психологічної служби в освіті (Бітянова М.Р., Слободчиков В.И., 



Шувалов А.В): 1)  психологічна служба освіти - інтегральне явище, що є 

єдністю чотирьох складових, або аспектів, -  наукового (теоретичного), 

прикладного, практичного і організаційного; 2)  головною метою діяльності 

психологічної служби освіти є забезпечення умов психологічного здоров’я 

дітей дошкільного і шкільного віку. 

Практичний психолог на рівні свого професіоналізму повинен бути 

озброєний знанням ―що робити?‖ (специфіка професійних завдань), ―яким 

чином?‖ (рівень технологічної оснащеності фахівця, форми організації 

роботи, рефлексія результатів процесу здійснення супроводу), ―на яких 

підставах?‖ (система базових уявлень) і ―заради чого?‖ (система початкових 

професійних цінностей і цілей). Здоров’я дітей визначається як одна з 

основних цінностей сучасної освіти. Головна функція психологічної служби 

освіти – професійна турбота про психологічне здоров’я дітей дошкільного і 

шкільного віку. Даний підхід дозволяє вбачати практичного психолога освіти 

як фахівця з проблем психологічного здоров’я. Це надзвичайно важливий 

крок, враховуючи, що освітні установи відвідує значна кількість дітей, чий 

стан можна охарактеризувати як ―психічно не хворий, але психологічно вже 

не здоровий‖. Створення моделі психолого-педагогічного супроводу розвитку 

дитини в освітньому процесі повинно спиратися на розуміння того, що 

супровід це не обслуговування одними роботи інших, а ―професійне 

взаємодоповнення‖ [8, с. 190].  

Отже, психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в ДНЗ 

може здійснюватись тільки у плідній співпраці з усіма суб’єктами: дітьми, 

батьками, педагогами та спеціалістами різного профілю (дефектологами, 

медиками та ін.) у разі необхідності. 

Перед психологічною службою сьогодні стоїть складне завдання: як в 

умовах кризи соціального і культурного життя, за ситуації, коли сфери 

вітчизняної освіти і охорони здоров’я ще не мають достатньої державної 

підтримки, забезпечити збереження і захищеність психологічного здоров’я 

конкретної дитини. 
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Ідея психологічного супроводу освітнього процесу ґрунтується на 

необхідності бачення педагогами загальної картини проблем навчання дітей 

в системі дошкільної освіти. 

У теорії супроводу важливим положенням виступає твердження, що 

носієм проблеми розвитку дитини у кожному конкретному випадку виступає 

і сама дитина, і її батьки, і педагоги, і найближче оточення дитини. 

За М.Р. Бітяновою в основі психологічного супроводу освітнього 

процесу лежить єдність чотирьох функцій: 1) діагностика сутності 

виникаючої проблеми; 2) інформація про сутність проблеми і шляхи її 

вирішення; 3) консультування на етапі прийняття рішення і вироблення 

плану подолання проблеми; 4) первинна допомога на етапі реалізації плану 

подолання проблеми.  

Основними принципами психологічного супроводу освітнього процесу в 

ДНЗ є: рекомендаційний характер порад психолога; пріоритет інтересів 

дошкільника, ―на боці дитини‖; безперервність супроводу; 

мультідісциплінарность (комплексний підхід) супроводу; прагнення до 

автономізації. 

Відповідно, діяльність психолога в рамках супроводу потребує: 

 здійснення спільно з педагогами аналізу освітнього середовища з погляду 

тих можливостей, які воно пред’являє до психологічних можливостей і 

рівня розвитку дитини; 

 визначення психологічних критеріїв ефективного навчання і розвитку 

дошкільників; 

 розробку і впровадження певних заходів, форм і методів роботи, які 

сприяють успішному навчанню і розвиткові дітей. 

Ефективність розвитку дитини в освітньому процесі ДНЗ багато в чому 

залежить від того якою інформацією про дитину, про те що вона знає і уміє, в 

якому стані перебуває -  володіє педагог. Тому, одним із завдань супроводу є  

здійснення безперервного моніторингу психічного статусу кожної дитини в 

умовах освітнього процесу в ДНЗ. 



Отже, враховуючи вищезазначене сформулюємо поняття супроводу 

розвитку дитини в умовах освітнього процесу ДНЗ: 

Супровід – це система професійної діяльності психолога, спрямована 

на створення соціально-психологічних умов для збереження і укріплення 

здоров’я,  успішного навчання і психологічного розвитку дитини в ситуаціях 

взаємодії з однолітками і дорослими в освітньому процесі ДНЗ.   

Наповнюваність змістовних аспектів моделі супроводу залежить від 

певних умов і особливостей типу конкретного ДНЗ, професіоналізму 

психолога і педагогів, завдань змісту дошкільної освіти тощо. Наведемо 

орієнтовну модель діяльності практичного психолога ДНЗ щодо здійснення 

супроводу емоційного здоров’я дитини в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Орієнтовна модель діяльності практичного психолога ДНЗ щодо 

здійснення супроводу емоційного здоров’я дитини 

Суб’єкти освітнього процесу в ДНЗ 

педагоги Діти батьки 

Діагностико-прогностичний етап 

(збір інформації про сутність проблеми і визначення шляхів її вирішення) 

Діагностика: 

 - соціально-психоло-

гічного клімату в 

колективі; 

- знань, професійних 

умінь педагогів з 

проблеми розвитку 

емоцій та охорони  

емоційного здоров’я 

дитини; 

- діагностика стилю 

взаємодії  педагогів з 

дітьми. 

Діагностика: 

- особистісних особ-

ливостей емоційного 

розвитку до-

шкільників; 

- тривожних станів та 

фобій; 

- емоційного благо-

получчя в ситуаціях 

педагогічної взає-

модії; 

- емоційного розвитку и 

благополуччя в сім’ї. 

Діагностика:  

- стилю 

взаємовідносин в 

сім’ї; 

- батьківських уявлень 

щодо розвитку та 

емоційного благопо-

луччя дитини; 

- емоційного розвитку 

дитини в сім’ї; 

- порушення прав ди-

тини в  сім’ї. 

 

Когнитивно-розвивальний етап 

(формування системи знань, практичної допомоги у подоланні проблем) 

 Навчання педагогів: 

- проблемні семінари; 

 - консультації;  

- завдання щодо само-

Тренінг: 

- розвитку емоцій; 

-   позитивного образу   

―Я‖; 

Навчання батьків 

- консультації; 

- батьківські клуби спі-

лкування;  



Результати. Презентовану модель було апробовано в освітньому процесі 

в ЦРД ―Надія‖ Шевченківського РВО м. Запоріжжя протягом 3-х років (2007-

2009). Ефективність впливу моделі супроводу на суб’єкти освітнього процесу 

підтверджено у ході щорічного моніторинґового дослідження стану 

емоційного розвитку та благополуччя дітей і дорослих. Всього у дослідженні 

прийняли участь 25 педагогів та 127 дітей від 3-х до 6-7 років. Достатній 

рівень оволодіння педагогами техніками психозберігального спілкування зріс 

від 15% до 75%. Психолого-педагогічна компетентність батьків на 

середньому та достатньому рівні зросла від 11% - 14% до 47% - 53%. 

Кількість дітей ―групи ризику‖ (тривожних, конфліктних, імпульсивних) 

зменшилась на 7%. Позитивне самовідчуття та емоційний комфорт відчувало 

97% дітей старшого дошкільного віку наприкінці проведеної роботи за 

вищезазначеною моделлю супроводу. 

Висновки. Отже, беручи до уваги науково-теоретичні аспекти 

становлення різних моделей діяльності практичного психолога системі 

освіти, вважаємо що саме психолого-педагогічний супровід забезпечує 

ефективне та комплексне вирішення проблем розвитку дитини в освітньому 

процесі ДНЗ у взаємодії з педагогами і батьками. 

Перспективи подальшої роботи в даному напрямі полягають у більш 

детальному науково-методичному забезпеченні всіх складових моделі 

супроводу емоційного здоров’я дитини. 

освіти; 

- педчитання; 

- библіотерапія;  

- оволодіння педтехні-

ками; 

- педконсіліум. 

-  соціальної впевнено-

сті; 

- комунікативних на-

ви-чок.  

 

 

- батьківська медіатека; 

- відеосемінар;  

- тренінг ефективності 

батьківської взаємодії 

Корекійно-рефлексивний 

(вирішення поточних проблем, автономізація отриманих навичок) 

Тренінг профілактики 

професійного виго-

ряння. 

 

Корекція вад емоцій-

ного розвитку у спів-

праці із сім’єю та ме-

дичними спеціаліс-

тами. 

Тренінг  з розвитку на-

вичок емоційної само-

регуляції та ефективного 

спілкування 
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