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ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА  
ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
На сучасному етапі розвитку української системи освіти 

пріоритетною є гуманістична парадигма, що орієнтована на особистість і 
спрямована на підтримку дитини в її розвитку і саморозвитку. У зв’язку з 
цим перед дошкільним навчальним закладом сьогодні постає задача 
створення освітнього простору. в якому дорослі здатні розуміти та 
приймати внутрішній світ вихованця, прагнуть будувати взаємини з ним на 
основі діалогу, створювати умови для максимальної реалізації здібностей 
дошкільника та забезпечення його емоційного благополуччя. У цьому 
контексті, як невід’ємна складова процесів гуманізації, розглядається 
педагогічна підтримка. 

На становлення підтримки, як особливого виду педагогічної 
діяльності, вплинули ідеї класиків світової педагогічної думки щодо 
збереження індивідуальності й самоцінності дитини в процесі вільного 
виховання (Ф. Дистервег, Дж. Дьюї, Я. А. Коменський, І. Г. Песталоцці, 
Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой, К. Ушинський, Ф. Фребель). Положення, на яких 
базується педагогічна підтримка, знайшли відображення в зарубіжній 
психології (А. Маслоу, К. Роджерс). 

У пострадянському просторі дослідження у сфері педагогічної 
підтримки активно ведуться з 90-х років ХХ століття. Значний внесок у 
вивчення її сутності, змісту зроблено К. Александровою, Т. Анохіною, 
В. Бедерхановою, О. Газманом, Ф. Кевлею, Н. Криловою, Р. Літвак, 
Н. Михайловою, А. Мудриком, С. Юсфіним, І. Якіманською та ін. 

Про необхідність підтримки процесу особистісного розвитку дитини 
йдеться в дослідженнях вітчизняних учених: О. Кононко, С. Кулачківської, 
С. Ладивір, Т. Пироженко, Т. Поніманської, О. Сухомлинської. 

Мета статті полягає у визначені можливостей педагогічної підтримки 
як засобу гуманізації освітнього простору сучасного дошкільного 
навчального закладу. 

Педагогічна підтримка в освіті, що заявлена О. Газманом як 
особлива сфера діяльності, спрямована на самостановлення дитини як 
індивідуальності. Вона є процесом спільного визначення з дитиною її 
інтересів і шляхів подолання проблем, що заважають самостійно досягати 
бажаних результатів [2]. У такому розумінні підтримки зафіксовано і 
цінність дитини як суб’єкта, який розвивається, і професійну гуманістичну 
позицію дорослого, і характеристику педагогічного процесу як взаємодії 



педагога й дитини. 
І. Кордубан виражає суть педагогічної підтримки словами: 

«проблема», «захист» і «самостійність». При цьому «проблема» – це 
індивідуальна характеристика, що виражає домінуючий негативний стан 
особистості в конкретний момент та пов’язана з неможливістю усунути 
причину, що викликає такий стан. «Захист» припускає забезпечення 
фізичної, психологічної, моральної безпеки дитини, відстоювання її 
інтересів і прав. «Самостійність» – результат спільної діяльності педагога 
й дитини, що виражається в здатності останнього без сторонньої допомоги 
та контролю вирішувати власні проблеми [3]. 

Дитина, зіткнувшись із проблемою, яку її знання та досвід не 
дозволяють успішно вирішити, опиняється не тільки в емоційно складній 
ситуації, а й перед низкою загроз (особистих, соціальних, освітніх). Тобто 
в актуальному сенсі проблема є «гальмом» у просуванні дитини, але 
потенційно може стати стимулом її розвитку. Кожен реальний позитивний 
результат, досягнутий завдяки активності самого дошкільника, – це його 
позитивний досвід вибудовування ставлення до себе, як суб’єкта, який 
може керувати ситуацією, протиставляючи обставинам своє бажання, волю 
й активність. 

Але це стає можливим лише тоді, коли вихователь визначає свою 
особливу педагогічну позицію, яка, у свою чергу, зумовлює мету й 
завдання підтримки. Займаючи таку позицію, доросла людина допомагає 
переконструювати проблему в низку завдань, які зрозумілі й прийнятні для 
дитини. 

У випадку, якщо, намагаючись швидше позбавитися від проблеми, 
педагог віддає перевагу короткому шляху, вирішуючи за дитину й діючи за 
неї, він позбавляє вихованця можливості активно діяти, набирати 
необхідний досвід, розвивати самостійність. Саме тому професійне 
самовизначення вихователя полягає в умінні діяти в інтересах дитини, 
використовувати будь-яку проблемну ситуацію як освітній ресурс. 

Визначаючи місце педагогічної підтримки в освітньому просторі 
сучасного дошкільного навчального закладу можна припустити, що вона 
повинна бути спрямована: 

– на виявлення проблем дитини як моменту його відчуження від 
тих соціально-педагогічних дій, які спрямовані на нього й 
обумовлені цілями навчання та виховання; 

– на допомогу дитині в перетворенні цих моментів у самоосвітню 
ситуацію, тобто ситуацію, яка дасть досвід дії; 

– на визначення сенсу у взаємодії з дорослим; 
– на побудову власної лінії поведінки, яка визнається дитиною як 
значуща й необхідна для неї. 

Забезпечуючи гуманістичний підхід до дошкільної освіти, 
педагогічна підтримка включає три провідних напрями педагогічної 



діяльності: 
1) забезпечення внутрішніх умов (установок, потреб, здібностей) для 
розвитку й саморозвитку дитини; 

2) створення сприятливих зовнішніх умов для існування та розвитку 
дитини; 

3) організацію гуманістичного мікросоціального середовища (творча 
діяльність, психологічний клімат, співпраця дорослого та 
дитини). 

Ці напрями реалізуються через перехід від системи дії на дитину до 
системи взаємодії з нею. Така система характеризується внутрішньою й 
зовнішньою відвертістю відносин, готовністю до діалогічного спілкування, 
продуктивної співпраці. 

К. Александрова визначає поняття педагогічної підтримки як 
створення атмосфери, у якій дитина чітко знає – у неї є на кого покластися: 
«ми поруч, ми разом». Автор підкреслює, що педагогічна підтримка є 
процесом створення педагогом групи умов, серед яких можна виділити: 
а) первинні, що включають емоційний фон для того, щоб дитина в тій чи 
іншій навчальній або життєвій ситуації змогла свідомо й самостійно 
здійснити адекватний вибір поведінки; б) вторинні – щоб дитина могла 
самостійно діяти згідно з ситуацією цього вибору навіть при зустрічі з 
будь-якими проблемами [1]. 

Практичний досвід показує, що при здійсненні педагогічної 
підтримки стосунки дорослого й дитини будуються без використання 
відкритих і схованих форм впливу. Успішність цих стосунків можлива 
тільки при дотриманні таких принципів: 

1. Згода дитини на допомогу й підтримку (вона або сама просить про 
допомогу, або не відкидає її, коли пропонують). Необхідне втручання 
здійснюється тільки у випадку небезпеки для життя й здоров’я, у ситуації 
асоціальної поведінки. 

2. Пріоритет самої дитини у вирішенні власних проблем. Педагог 
лише створює для цього умови, вникає в суть проблеми й пропонує свою 
допомогу, впливаючи на самостійність дії дитини. 

3. Співробітництво, сприяння, що припускають процес спільного 
руху до подолання перешкод. 

4. Доброзичливість і безоцінливість. Наявність емоційної 
тональності у взаємодії з дитиною може бути запорукою як успіху, так і 
неуспіху в здійсненні підтримки. 

5. Захист прав і інтересів дитини на всім просторі її життя. Педагог 
виступає як адвокат, у будь-яких обставинах підтримуючи сторону 
дошкільника. Навіть коли він порушує загальноприйняті норми, необхідно 
шукати можливість «пом’якшити покарання», маючи на увазі, що кожний 
має право на помилку. 

Підтвердження цих принципів ми знаходимо у К. Роджерса, який, 



досліджуючи внутрішні джерела росту дитини, виділяє важливі умови 
цього процесу: 

а) природність, дійсність, щирість педагога у вираженні своїх 
почуттів, здатність його «бути самим собою»; 

б) турбота й прийняття дитини такою, яка вона є, ставлення до 
дитини як до особистості, яка заслуговує уваги; 

в) емпатія, сенситивне розуміння, уміння глянути на дитину з її 
власної точки зору, емоційний контакт зі світом почуттєвого досвіду 
дошкільника [5]. 

Алгоритм педагогічної підтримки складається з п’яти етапів (див. 
табл. 1), сенс яких полягає у послідовному вирішенні низки завдань. 
Пізнавши справжні мотиви та інтереси дитини, педагог створює умови, в 
яких вихованець самостійно може визначити цілі, до яких хотів би 
рухатися. Для цього дитина повинна осмислити свої можливості, 
усвідомити власні проблеми й прийняти на себе відповідальність за їх 
вирішення. 

 
Таблиця 1 

Етапи педагогічної підтримки 
 

Назва етапу Дії дитини Дії педагога 

Діагностичний усвідомлення власної проблеми в 
контексті ціннісних сенсів 

допомога дитині у 
формулюванні, вербалізації 
проблеми 

Пошуковий  
прийняття на себе 
відповідальності за виникнення 
проблеми та її розв’язання 

підтримка будь-якого вибору, 
зробленого дитиною, визначення 
готовності допомогти їй у будь-
якому випадку 

Договірний  розподіл дій, що спрямовані на розв’язання проблеми 
Діяльнісний  розв’язання проблеми підтримка, необхідна допомога 

Рефлексивний оцінювання дій та досягнутого 
результату 

створювання умов, що сприяють 
тому, щоб дитина сама оцінила 
свої дії й досягнутий результат 

 
Зіставляючи перераховані етапи з конкретними діями педагога, 

можна виділити такі тактики педагогічної підтримки дитини дошкільного 
віку: тактика допомоги: розблокувати власну активність дитини; тактика 
захисту: вибудувати простір взаємодії з дитиною, де немає загрози її 
гідності; тактика сприяння: розвиток здатності дитини здійснювати вибір і 
бачити діапазон можливостей, закладених у кожній ситуації, сприяння в 
подоланні страху перед невідомим; тактика взаємодії: створення умов, у 
яких дитина оволодіває логікою пошуку й встановлення меж своєї свободи 
й відповідальності. 

Вихователь проектує й реалізує певну тактику, виходячи з характеру 
проблеми, обставин її виникнення, ставлення дитини й людей, що 



оточують її, до цієї проблеми. Назви тактик – «допомога», «захист», 
«сприяння» й «взаємодія» – відображають конкретний сенс, якого набуває 
педагогічна підтримка залежно від розв’язуваного завдання. 

Іншим важливим моментом є використання в освітньому процесі 
дошкільного закладу різних прийомів педагогічної підтримки. Заохочення, 
похвала, схвалення; прохання, стимулювання до діяльності; довіра, 
авансування особистості; заохочення, незгадування про помилки; прояв 
співпереживання, співчуття, засмучення; очікування кращих результатів; 
залучення до діяльності, що цікавить, – ось неповний список прийомів, що 
дозволяють дорослому підтримати дитину. 

Уміння користуватися тактиками й прийомами педагогічної 
підтримки дозволяє педагогові бути гнучким і мобільним, надавати 
допомогу дитині в конкретній ситуації. Підтримка створює дитині 
перспективу й точку опори для самопізнання, самовизначення, 
самореалізації в умовах емоційного комфорту допомагає стати суб’єктом 
власної діяльності, своєї освіти. 

Однак, дуже не просто перекваліфікуватися із традиційного педагога 
у вихователя, який замість того, щоб пропонувати відповіді, пробуджує 
запитання. Це не тільки інші педагогічні технології роботи з дитиною – це 
багато в чому інший світогляд. Замість прагнення до уніфікації, 
вихователь, що реалізує педагогічну підтримку, націлений на збереження й 
культивування різноманітності, розвиток індивідуальності дитини, надання 
адресної допомоги у подоланні тих чи інших проблем. 

Значущість педагогічної підтримки і її реалізації в роботі з дітьми 
дошкільного віку визначають необхідність підготовки педагогів до даного 
виду освітньої діяльності. Розглядаючи кваліфікаційні вимоги до 
вихователя, що працює у сфері педагогічної підтримки дітей, 
Н. Михайлова висуває на перший план такі: 

– здатність до особистісно-професійного самовизначення в 
цінностях педагогічної діяльності; 

– здатність будувати практику рефлексії; 
– децентрація з власних особистісних проблем на проблеми дитини; 
– розуміння власної недостатності в розв’язанні багатьох проблем 
дитини й здатність забезпечити кооперацію з іншими людьми в 
цілях залучення їх до діяльності з підтримки дитини; 

– здатність проектувати діяльність з педагогічної підтримки, 
враховуючи всі реалії, які містить конкретна ситуація конкретної 
дитини, ті можливості, якими володіє вихователь, вихованець, 
система й інші люди; 

– здатність бути адекватним у будь-якій ситуації, використовуючи 
для цього всі наявні ресурси [4]. 

Таким чином, педагогічна підтримка дошкільника – це реальна, 
розуміюча педагогіка, що на відміну від педагогіки впливу може 



ефективно вирішувати завдання змін особистісних якостей і дитини, і 
дорослого, оскільки вони обоє гнучко міняють свою поведінку й спільно 
будують простір співробітництва. Педагогічна підтримка реалізує потребу 
суспільства в побудові гуманістичної освіти, а це у свою чергу визначає 
необхідність цілеспрямованої професійної підготовки майбутніх 
вихователів у цьому напрямку. 
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