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МАТЕРІЯ ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ 
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У дослідженні здійснено теоретичний аналіз із проблеми вивчення особистісної готовності до 

школи дітей старшого дошкільного віку. Мета дослідження – здійснити теоретичний огляд наукових 
джерел, присвячений особистісній готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного 
віку. Методи дослідження: аналіз наукових джерел. Завдання дослідження: виклад теоретичного ана-
лізу наукових джерел, як класичних, так і сучасних, щодо проблеми вивчення особистісної готовно-
сті до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку; обґрунтування термінів «особа», «інди-
від», «індивідуальність», «особистість» та терміносполуки «особистісна готовність до школи»; 
вивчення історично вибудуваних та сучасно модернізованих моделей структур особистості; озна-
йомлення із сучасними науковими дослідженнями, що розкривають специфічну характеристику 
різноманітних типів особистості, які притаманні людям; визначення важливих компонентів для 
особистісної готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку. Під час наукового 
теоретичного дослідження було визначено, що проблема розвитку особистості дорослої людини та 
дитини зокрема є актуальною у різних наукових галузях (філософії, соціології, психології, педагогіці, 
медицині тощо) та стає предметом вивчення як у зарубіжних, так і вітчизняних учених; вивчено 
зміст термінів і терміносполук та описано значення «особистісної готовності до школи»; розкрито, 
що згідно з науково-практичними дослідженнями вченими пропонується варіативність моделей 
структур особистості, які відрізняються між собою складом та змістовою характеристикою. Для 
розуміння змісту особистісної готовності дитини до школи зосереджено увагу на структурі особи-
стості К. Платонова, в основу якої він включає чотири підструктури: біологічну (фізіологічну), форму 
відображення, форму досвіду, форму спрямованості; проаналізовано сучасні наукові праці, де виділено 
та описано типи особистості, що здатні визначити ранню перспективу людини: тип А – перфекці-
онізм, тип B – стресостійкість, тип С – сумнівність, тип D – переважання почуттів занепокоєння. 
Згідно з іншою типологією розкрито «звичайний тип» – емоційно стабільний; «замкнутий тип» – 
недостатньо відкритий; «егоцентричний тип» – збільшення екстраверсії; «тип рольових моделей» 
(зразок для наслідування) – високі показники за всіма параметрами; на основі аналізу наукових джерел 
установлено, що для особистісної готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку 
крім достатнього розвитку психологічних властивостей має бути сформовані й базові компоненти, 
такі як: фізіологічний (фізична зрілість, уміння здійснювати інтелектуальну чи фізичну діяльність), 
мовленнєвий (фонетико-фонематичний, лексико-граматичний, словниковий розвиток), інтелекту-
альний (пізнавальна та розумова активність), емоційний (адекватне реагування, розвиток гармоній-
них почуттів: моральність, естетичність та ін.), вольовий (витривалість, дисциплінованість та ін.), 
мотиваційний (прагнення до навчання), соціальний (уміння поводитися у суспільстві). Перспективою 
нашого вивчення стає дослідження особистісної готовності у дітей із логопатологією.

Ключові слова: особа, особистість, типи особистості, структура особистості, особистісна 
готовність до школи, діти старшого дошкільного віку.

Постановка проблеми. Особистісна готов-
ність дітей старшого дошкільного віку до навчання 
у школі є актуальним питанням у дошкільній та 
початковій освіті. З урахуванням стрімкого інфор-
маційно-технологічного впливу на навколишній 
світ, у якому також перебувають діти, трансфор-

мується й бачення їхньої особистісної готовності 
до навчання. Вступ до школи змінює соціальний 
статус дитини, і водночас до неї пред’являються 
нові освітні вимоги. Початкова школа передбачає 
наявність в учнів перших класів фізичної, пізна-
вальної, емоційно-вольової сформованості, що 
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дасть змогу в подальшому забезпечити їх новими 
знаннями та вміннями. Навчання у школі – це про-
гресуючий процес, який постійно рухається впе-
ред, і діти з низьким рівнем особистісної готовно-
сті відчувають значні труднощі під час навчальної 
діяльності та соціальної взаємодії. Особистісна 
готовність до школи – це рівень засвоєння базо-
вих знань (пізнавальних, фізичних, психоемоцій-
них, соціальних тощо) у дошкільному просторі, 
якій дає змогу адаптуватися до умов, пред’явле-
них закладами загальної середньої освіти.

Завданнями нашого дослідження є: виклад 
теоретичного аналізу наукових джерел, як кла-
сичних, так і сучасних, щодо проблеми вивчення 
особистісної готовності до шкільного навчання 
дітей старшого дошкільного віку; обґрунтування 
термінів «особа», «індивід», «індивідуальність», 
«особистість» та терміносполуки «особистісна 
готовність до школи»; вивчення історично вибуду-
ваних та модернізованих моделей структур осо-
бистості; ознайомлення із сучасними науковими 
дослідженнями, що розкривають специфічну 
характеристику різноманітних типів особистості, 
які притаманні людям; визначення важливих ком-
понентів для особистісної готовності до навчання 
у школі дітей старшого дошкільного віку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему вивчення особистісної готовності до 
шкільного навчання дітей старшого дошкільного 
віку розглянуто в питаннях: навчально-вихов-
ного процесу та психічного розвитку особисто-
сті дитини (Л. Божович, Р. Єфімкіна, Г. Костюк, 
О. Кравцова, М. Лисіна, С. Трошина, Г. Урунтаєва); 
раннього підходу до навчання (S. Kagan, E. Moore, 
S. Bredekamp); готовності до школи (S. Dockett, 
B. Perry, Q. Pan, K. Trang, H. Love, J. Templin, 
Pekdoğan, Serpil & Akgül, Esra, G. Saluja, C. Scott-
Little, R. Clifford); особистісна готовність (І. Корякіна, 
Н. Салміна); діагностики та оцінюванні готовності 
до шкільного навчання (K. Maxwell, R. Clifford, 
J. Niemeyer, C. Scott-Little, K. Snow); соціаль-
но-емоційного (L. Klein) та соціально-морального 
(Т. Бабаєва, Р. Овчарова) розвитку; вчительського 
бачення готовності дітей до школи (S. Rimm-
Kaufman, R. Pianta, M. Cox); вивчення проблема-
тичних боків готовності (M. Sudarmo, I. Lely).

Мета статті – теоретичне вивчення особистіс-
ної готовності до шкільного навчання дітей стар-
шого дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Для вивчення 
проблеми особистісної готовності до школи дітей 
старшого дошкільного віку насамперед потрібно 
розібратися з термінологією, яка надасть розши-
рене уявлення, які якості мають належати дитині 
перед вступом до шкільного навчання.

Аналіз наукових джерел дає зрозуміти, що 
«особа» – це окрема (конкретна) людина або 
індивід. Вона є неповторною як із фізичного (колір 

волосся, очей, шкіри, зріст, анатомічна будова 
тіла), так і психічного (характер, темперамент, 
здібності, сформованість пізнавальних та емоцій-
но-вольових процесів) розвитку, що й визначає її 
«індивідуальність».

Поняття «особистість» не має єдиного визна-
чення його зміст змінюється відповідно до специ-
фіки досліджень та виду наукової галузі (філософії, 
соціології, психології, педагогіки, медицини тощо). 
Але основним розумінням є те, що якості особисто-
сті формуються на протязі усього життя людини.

«Особистість» – це поєднання у єдину 
форму різних психофізіологічних моделей (духов-
ної, емоціональної, моральної, поведінкової, 
свідомої, самосвідомої, розумової, мотивацій-
ної тощо), що й визначає людську унікальність. 
Особистість формується під впливом соціальної 
установки, культурної спадщини, психологічних та 
біологічних процесів та потреб.

Індивідуальність особистості, на думку 
Л. Казмiренко, О. Кудерміної, О. Мойсєєвої та 
інших учених, визначається сполученням психіч-
них властивостей, таких як характер, темпера-
мент, своєрідністю сформованості пізнавальних 
(відчуття, сприймання, пам’ять, увага, мислення, 
уява, мовлення) та емоційно-вольових (почуття, 
мотивація, воля) процесів [1, с. 52–58].

Науковцями представлено різні структури 
особистості, розглянемо деякі з них. Зокрема, 
К. Платонов в основу структури особистості 
включає чотири підструктури: біологічну (фізіо-
логічну) – її змінність залежить від функціону-
вання нервової системи, статевої належності, 
вікової періодизації; форму відображення – вплив 
соціальних умов на розвиток психічних процесів 
людини та їх реалізація в пізнавальній та емоцій-
но-вольовій діяльності; форму досвіду – під час 
навчання та виховання у соціальному середовищі; 
форму спрямованості – соціальна детермінація 
та сформованість у людини моральних якостей, 
інтересів, потреб, ідеалів, світогляду, взаємосто-
сунків з оточуючими [2].

О. Данильян та В. Тараненко описують три 
складника: фізичний – фізіологічна зрілість, 
а також результати діяльності ручної праці та 
інтелекту; духовний – внутрішня установка на 
моральне та свідоме світосприйняття; соціаль-
ний – соціальні взаємовідносини [3, с. 297–305]. 
О. Ковальов включає темперамент, спрямова-
ність, здібності (інтелектуальні, емоційно-во-
льові) [4]. Б. Ананьєв ґрунтується на соціальних, 
соціально-психологічних та психофізіологічних 
характеристиках [5]. Г. Костюк звертає увагу на 
важливість сформованої свідомості, самосвідо-
мості, спрямованості до діяльності та психофізіо-
логічних властивостях [6].

Ученими представлено різноманітність 
«типів особистості», які відрізняються складом 
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та  характеристиками. Так, одна з них розкрита 
S. McLeod, який, ґрунтуючись на працях D. Ragland, 
R. Brand, описав чотири типи особистості (А, В, С, 
D). На його думку, вони здатні визначити ранню 
 перспективу людини. Тип А – перфекціонізм 
(прагнення до ідеалу), нетерплячість, орієнтація 
на досягнення, конкурентоспроможність, агресив-
ність у діях; тип B – стресостійкість, рівномірність, 
гнучкість, креативність, пристосованість до змін; 
тип С – сумнівність, перфекціонізм, прояв емоцій 
(від позитивних до негативних); тип D – перева-
жання почуттів занепокоєння, смутку, дратівли-
вості, песимістичного світогляду, невпевненості у 
собі, уникнення соціальних ситуацій, страх перед 
відмовою, похмурий вигляд, безнадійність [7; 8].

Інші вчені (M. Gerlach, B. Farb, W. Revelle & 
L. Nunes Amaral) на базі масштабного дослідження 
вкладають інший зміст у типи особистості: «зви-
чайний» – емоційно стабільний; «замкнутий» – 
недостатньо відкритий; «егоцентричний» – збіль-
шення екстраверсії; «тип рольових моделей» 
(зразок для наслідування) – високі показники за 
всіма параметрами. Також автори зауважують, що 
з віком типи особистості змінюються [9].

Таким чином, можна побачити, що не існує 
єдиного прийнятого типу особистості. Залежно від 
виду дослідження характерологічні типи за своїм 
змістом змінюються.

Відповідно до аналізу вищезазначених науко-
вих позицій, «особистісна готовність до нав-
чання» дітей старшого дошкільного віку передба-
чає сформованість психологічних властивостей 
(характеру, темпераменту), мовленнєвого (фоне-
тико-фонематичний, лексико-граматичний розви-
ток, достатній словниковий запас, уміння слухати 
та висловлювати власну думку та ін.), інтелекту-
ального (розумова активність із залученням про-
цесів сприймання, пам’яті, уваги, мислення, уяви 
та ін.), емоційного (різні види емоцій та почуттів, 
таких як моральність, естетичність, праксичність 
та ін.), вольового (цілеспрямованість, наполег-
ливість, дисциплінованість та ін.), мотиваційного 
(потреба в досягненні успіху, адекватний рівень 
самооцінки та домагань), фізіологічного (фізична 
зрілість), соціального (уміння вибудовувати взає-
мостосунки) компонентів.

За словами О. Кравцової та М. Лисіної, май-
бутній школяр має свідомо ставитися до навчаль-
ної діяльності, до своїх можливостей, результатів 
роботи та поведінки [10; 11].

На думку М. Лісіної, у старшого дошкільника 
має бути сформований також рівень розвитку 
ситуативно-особистісного спілкування: дитина – 
дорослий; дитина – однолітки; дитина – дитина 
(Я-особистість, або ставлення до самого себе). 
Науковець представляє чотири форми спілку-
вання дитини з дорослими: ситуативно-особи-
стісне (емоційне спілкування, яке більшою мірою 

притаманне дітям раннього віку); ситуативно-ді-
лове (співпраця дитини з дорослими під час засво-
єння дій із різноманітними предметами у процесі 
гри, притаманне молодшим дошкільникам); поза-
ситуативно-пізнавальне (визначається широкою 
пізнавальною активністю, дитина потребує нових 
знань, тому часто звертається із запитаннями до 
дорослих; така форма притаманна дошкільни-
кам середньої групи віком від 4-х до 5-ти років); 
позаситуативно-особистісне (у старшого дошкіль-
няти спостерігається високий рівень пізнавальної 
допитливості; діти потребують визнання та під-
тримки з боку дорослих) [11].

С. Трошина підкреслює, що за сприятливих 
умов розвитку пізнавальної, емоційної, вольової 
та мотиваційної сфер у старших дошкільнят закла-
дається основа особистісних якостей. Психолого-
педагогічні помилки в ході навчання та виховання 
дитини цього періоду розвитку можуть викликати 
труднощі під час шкільної адаптації [12].

Т. Бабаєва, Л. Божович, І. Корякіна, Р. Овчарова, 
Г. Урунтаєва, С. Трошина та ін. науковці до скла-
дової частини особистісної готовності включали 
мотиваційний компонент − прагнення дитини бути 
учнем. Рівень особистісної готовності визначався 
через наявність одного з п’яти мотивів: навчаль-
ного (адекватне бажання отримувати знання, 
вміння); пізнавального (потреба в новій інформа-
ції); позиційного (порівняння себе з дорослими); 
ігрового (нерозуміння шкільного статусу); соці-
ально не визначеного (нав’язана думка дорос-
лого, відсутність розуміння шкільної освіти); 
необ’єктивного (дія за представленим зразком, 
заради купування нових речей, йти до школи «як 
усі» тощо) [12–17].

Окрім рівня сформованості довільності, інте-
лектуальної, емоційної сфер, Н. Салміна для 
виконання конкретних завдань відносить уміння 
дитини підтримувати розмову зі своїми одно-
літками, бути ініціатором бесіди й спілкуватися  
з близьким оточенням [18].

Р. Єфімкіна розглядає особистісну готовність 
дітей до школи через рівень розвитку їхньої само-
актуалізації − позитивного сприйняття самих себе. 
До структури особистості дошкільника вчена від-
носить: домагання особистості – прагнення бути 
привабливими та ефективними (дівчата хочуть 
стати привабливими, хлопці – ефектними). Рівень 
домагань формується шляхом успіхів та невдач: 
якщо дитина впевнена у своїх можливостях, то 
її нерішучість компенсується переконливими 
та сміливими діями); Я-концепцію – поступовий 
розвиток оцінювального, емоційного та когнітив-
ного аспектів; перспективу особистості – вибір 
зразка для наслідування, що відповідає образу 
дорослості; ієрархію мотивів – уміння визначати 
значущість мотивів (від найважливіших для нав-
чання до менш ефективних) [19].
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Особистісну готовність дитини до школи у нау-
кових джерелах часто розглядають у загальному. 
Науковці описують чинники, критерії, умови, які 
визначають готовність дошкільників до навчання у 
загальноосвітньому просторі. Зокрема, S. Kagan, 
E. Moore, S. Bredekamp розкривають п’ять вимірів 
готовності: фізичну (стан здоров’я, фізичні здіб-
ності); соціальний та емоційний розвиток (здат-
ність взаємодіяти з близьким оточенням, розуміти 
почуття інших, адекватно проявляти емоції); під-
хід до навчання (схильність до навчання); сфор-
мованість мовлення (комунікативні здібності, 
граматично правильне мовлення); пізнавальна 
активність, загальна обізнаність (знання конкрет-
них соціальних культур) [20].

Інші дослідники (S. Dockett, B. Perry) указували, 
що для готовності до школи необхідно зважати на 
всі сфери розвитку дитини [21]. Так, наприклад, 
S. Rimm-Kaufman, R. Pianta, M. Cox пропонують 
ураховувати розвиток навичок, які потрібні для 
досягнення успіху [22]; J. Niemeyer, С. Scott-Little 
підкреслюють важливість сформованості еле-
ментарних знань із предметів, які вивчатимуться 
у початкових класах [23]. Q. Pan, K. Trang, H. Love, 
J. Templin (2019) звертають увагу на розвиток 
саморегуляції, особистих та соціальних навичок 
[24]. M. Sudarmo, I. Lely зазначають, що чим вища 
здатність дітей вирішувати проблеми, тим вища 
їхня готовність до вступу в початкову школу [25]. 
P. Serpil & A. Esra висловили думку, що академічна 
успішність, навички соціального спілкування, 
достатня зрілість, уміння спілкуватися з батьками 
та сфери психічного розвитку значно впливають 
на готовність дітей до школи [26].

G. Saluja, C. Scott-Little, R. Clifford указують 
на важливість використання «оцінок готовності», 
і діти, що є «не готовими», мають пройти додат-
кову підготовку, залишившись ще на рік у дошкіль-
ному закладі (K. Maxwell, R. Clifford) [27; 28]. Таке 
оцінювання критично сприймається окремими 
вченими (S. Dockett, B. Perry, K. Snow та ін.), і 
зазначається низка проблем, які виникають під 
час тестування [29].

Оцінка готовності, за словами S. Dockett, 
B. Perry, J. Niemeyer, С. Scott-Little, M. Jannah, 
має враховувати сформовані навички особистості 
дитини, а саме: фізичне здоров’я (знання про стан 
свого здоров’я, вміння слідкувати за своїм тілом 
тощо); підхід до навчання (прагнення та допит-
ливість, наполегливість, креативність і винахід-
ливість, планування, міркування); соціальний та 
емоційний розвиток (Я-концепція, самоконтроль, 
стосунки з дорослими, стосунки з однолітками, 
вирішення соціальних проблем); мовлення та 
спілкування (уміння слухати, висловлювати думку, 
розширений словниковий запас, граматично 
правильне мовлення); передумови грамотності 
(початкові вміння читання та письма); когнітивний 

розвиток та загальні знання (розвиток математич-
ного, наукового мислення, мистецького уявлення, 
соціальної адаптації); руховий розвиток (розвиток 
дрібної моторики) [21; 23; 30].

Таким чином, особистісна готовність дошкіль-
ника визначена прийняттям нової соціальної пози-
ції; позитивним ставленням до шкільних умов; 
уміннями налагоджувати взаємостосунки з близь-
ким оточенням; сформованістю пізнавальних кри-
теріїв, начальної мотивації, довільності у поведінці, 
об’єктивної самооцінки; здатністю самостійно щось 
вирішувати, відповідати за свої вчинки.

Висновки і пропозиції. Аналіз теоретичного 
дослідження з проблеми вивчення мотиваційної 
готовності до школи дітей старшого дошкільного 
віку дає змогу зробити такі висновки:

1) визначено, що проблема розвитку особисто-
сті дорослої людини та зокрема дитини є актуаль-
ною у різних наукових галузях і стає предметом 
вивчення як у зарубіжних, так і вітчизняних дослі-
дженнях.

2) розкрито значення термінів «особа», «інди-
від», «індивідуальність», «особистість» та термі-
носполуки «особистісна готовність до школи»;

3) визначено варіативність моделей структур 
особистості, які відрізняються між собою складом 
та змістовою характеристикою. Для вибудову-
вання розуміння особистісної готовності дитини 
до школи нами зосереджено увагу на структурі 
особистості К. Платонова, в основу якої він вклю-
чає чотири підструктури: біологічну (фізіологічну); 
підструктурну форму відображення; форму дос-
віду; форму спрямованості;

4) проаналізовано сучасні наукові праці вче-
них, які виділили та описали типи особистості 
здатні визначити ранню перспективу людини: 
тип А – перфекціоніст, тип B – стресостійкий, тип 
С – сумнівний, тип D – занепокоєний. Розкрито 
особливості чотирьох типів особистості: «зви-
чайний тип» – емоційно стабільний; «замкнутий 
тип» – недостатньо відкритий; «егоцентричний 
тип» – збільшення екстраверсії; «тип рольових 
моделей» (зразок для наслідування) – високі 
показники за всіма параметрами;

5) на основі аналізу наукових джерел уста-
новлено, що особистісна готовність до навчання 
у школі дітей старшого дошкільного віку крім 
достатнього розвитку психологічних властивос-
тей передбачає сформованість і базових компо-
нентів таких як: фізіологічний (фізична зрілість), 
мовленнєвий (фонетико-фонематичний та лек-
сико-граматичний розвиток), інтелектуальний 
(пізнавальна та розумова активність), емоційний 
(адекватне реагування, розвиток гармонійних 
почуттів: моральність, естетичність та ін.), вольо-
вий (витривалість, дисциплінованість та ін.), моти-
ваційний (прагнення до навчання), соціальний 
(уміння поводитися у суспільстві).
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Перспективою нашого дослідження є аналіз 
особистісної готовності у дітей із логопатологією.
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Bielova O. Matter of personal readiness to school of children of older preschool age
In scientific research, the theoretical analysis on the problem of studying personal readiness for the school 

of children of senior older age is carried out. The purpose of the study is to conduct a theoretical review 
of scientific sources devoted to personal readiness for the schooling of older preschool children. Research 
methods: analysis of scientific sources. Objectives of the study: presentation of theoretical analysis of scientific 
sources, both classical and modern research on the problem of studying personal readiness for the schooling of 
older preschool children; substantiation of terms such as “person”, “individual”, “individuality”, “personality” and 
terms – “personal readiness for school”; study of historically-built and modern-modernized models of personality 
structures; acquaintance with modern scientific research that reveals the specific characteristics of different 
types of personality that are inherent in people; identification of important components for personal readiness 
for the schooling of older preschool children. During the scientific theoretical research it was determined that 
the problem of personality development of adults and children, in particular, is relevant in various scientific 
fields (philosophy, sociology, psychology, pedagogy, medicine, etc.) and becomes the subject of study, both 
foreign and domestic scientists; the meaning of terms and phrases is studied and the meaning of “personal 
readiness for school” is described; it was revealed that according to scientific and practical research, scientists 
offer a variety of models of personality structures, which differ in composition and content characteristics. To 
understand the content of the child’s personal readiness for school, we focus on the structure of K. Platonov’s 
personality, which is based on four substructures: a biological (physiological), form of reflection, a form of 
experience, a form of orientation; modern scientific works are analyzed, which have identified and described 
the types of personality that can determine the early perspective of man: “Type A” – perfectionism, “type 
B” – stress resistance, “type C” – doubt, “type D” – the predominance of anxiety. Also, according to another 
typology, the “usual type” is revealed – emotionally stable; “Closed type” – not open enough; “Egocentric 
type” – increase in extraversion; “Type of role models” (role model) –high performance in all parameters; 
Based on the analysis of scientific sources, it was found that for personal readiness for the schooling of 
older preschool children in addition to sufficient development of psychological properties should be formed 
basic components such as: physiological (physical maturity, ability to perform intellectual or physical activity), 
speech (phonetic -phonemic, lexical-grammatical, vocabulary development), intellectual (cognitive and mental 
activity), emotional (an adequate response, development of harmonious feelings: morality, aesthetics, etc.), 
volitional (endurance, discipline, etc.), motivational (desire to learning), social (ability to behave in society). In 
the future, the prospect of our study is the study of personal readiness in children with speech pathology.

Key words: a person, personality, personality types, personality structure, personal readiness for school, 
children of older preschool age.


