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ЧУЙНА ОСОБИСТІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ  
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ1

RESPONSIVE PERSONALITY OF  
PRESCHOOL TEACHER: THEORETICAL ASPECTS

У статті актуалізовано проблему становлення вихователя дітей дошкільного віку як носія 
гуманних цінностей. Визначено, що успішне та ефективне розгортання особистісно орієнто-
ваної взаємодії можливе за умови сформованості стійкого позитивного ставлення вихователя 
до дітей, основу якого складає любов та чуйність педагога. 

Ключові слова: чуйність, чуйне ставлення, вихователь дітей дошкільного віку. 
Перед великим розумом треба 

схилити голову, а перед великим серцем – 
стати на коліна. 

Гете
Для поступу українського суспільства характерні надзвичайно складні економічні, 

політичні, соціальні трансформації. Як зазначає І.  Бех, сучасна цивілізація породжує два 
основні типи особистості – соціоорієнтовану та егоцентровану. Егоцентрована особистість 
характеризується недостатнім рівнем гуманістичної самосвідомості, обмеженістю смисло-
цінних орієнтацій і життєвих потреб. Це породжує субкультуру, яка суперечить міжетнічній 
толерантності у гуманістичному діалогу [2, с. 14]. Руйнація духовних засад буття людини, 
зростання нігілізму, індивідуалізму зумовлюють заперечення загальнолюдських цінностей, 
поширення деструктивних форм міжособистісної взаємодії, таких як агресія, упередженість, 
егоїзм, конфлікт. Доброта, щирість, чуйність, альтруїзм, співчуття у взаєминах часто лише 
декларуються, натомість у повсякденному спілкуванні нерідко витісняються проявами байду-
жості, прагматизму, формалізму, егоїзму. 

У центрі шляхів виходу з окресленої кризової ситуації поруч з членами родини, де зростає 
і формується майбутня особистість, можна сміливо поставити педагога-вихователя. Утвер-
дження його високоморальних рис є нагальною потребою часу. Не тільки професійні знання та 
уміння вихователя, а й його духовна культура, високі ідеали та моральні якості забезпечують 
проживання дитиною повноцінного щасливого дитинства. Розвиток у молодого покоління 
людиноцентрованої позиції, соціальних умінь та навичок особистісноорієнтованої взаємодії 
є можливим за умови готовності педагога до гуманістично-спрямованого ставлення до дітей. 
Для побудови гуманних взаємин вихователя з дітьми важливу роль відіграє його здатність 
бути чуйним, уміння співпереживати, пізнавати душевний світ дитини та її почуття. Саме 
культивування вихователем людяності, чуйності, доброти, цінності іншої людини, потреби 
пізнання та удосконалення самого себе дозволить виховати гармонійну цілісну духовно багату 
особистість дитини. 

Теоретичні основи гуманізації навчально-виховного процесу закладено в працях 
Ш. Амонашвілі, Л. Виготського, Л. Венгера, Д. Ельконіна, О. Запорожця, Г. Костюка, В. Котирло, 
В. Кременя, Г. Люблінської, А. Маслоу, П. Підласого, К. Роджерса, С. Рубінштейна, С. Русової, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін. Ідея співробітництва, діалогу, партнерства у взаємо-
відносинах суб’єктів освітнього процесу знайшла відображення у дослідженнях І.  Беха,  
© Ольга Коржук, 2016
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Ю. Гіппенрейтер, О. Глузмана, С. Вітвицької, О. Друганової, С. Золотухіної, М. Євтуха, Н. Побір-
ченко, О. Рацула, О. Рудницької та ін. 

Базовою щодо становлення моральних якостей особистості педагога називають чуйність 
І. Бех, Г. Галі, В. Зарицька, Т. Матвійчук, Г. Свідерська та ін. Фундаментальні дослідження 
чуйності проведені стосовно молодшого шкільного (О. Шовкомуд), підліткового (Ю. Удовіна) 
та юнацького (Г.  Свідерська) періодів. Дослідження чуйності та психолого-педагогічних 
чинників її розвитку як професійно значущої якості майбутнього вчителя здійснено І. Матяш. 

Метою статті є розкриття гуманістичних засад професійної діяльності педагога, аналіз 
наукових підходів до визначення поняття чуйності особистості вихователя дітей дошкільного 
віку. 

Гуманізм у вихованні заснований насамперед на розумінні дитини – її потреб і прагнень, 
на знаннях закономірностей її зростання та розвитку. Фундаментальними цінностями, на 
яких повинні будуватися взаємини з дитиною, є її безумовна любов та прийняття педагогом. 
Науковці одностайні в думці, що потреба в любові, потрібності іншому – одна з фундамен-
тальних людських потреб. Її задоволення – необхідна умова розвитку дитини. Психолог 
Ю. Гіппенрейтер, даючи настанови щодо налагодження спілкування та взаємодії дитиною, 
стверджує, що безумовно приймати дитину – значить любити її не за те, що вона гарна, 
розумна, здібна, відмінник, помічник і так далі, а просто так, просто за те, що вона є [3, с. 10]. 

Любов дорослого є джерелом емоційної рівноваги і психічного здоров’я дитини. 
Виховання, засноване на безумовному прийнятті та позитивній увазі, забезпечує надійну 
основу для становлення та повноцінного функціонування у дорослому житті. Дитина має 
відчувати довіру, повагу, опіку, чуйність, турботу та захист дорослого. Яскраво демонструє 
окреслене ставлення Ш. О. Амонашвілі: «Дитино! … не можу втримати себе, не посвятивши 
тебе у свої думи про захоплення тобою, про турботи мої про тебе, і про те, хто я є поруч з 
тобою, і хто ми один для одного» [1, с. 5]. 

Любов та чуйність можуть бути виражені педагогом у таких формах: слова підтримки, 
схвалення, подяки; емоційні прояви радості та суму; вибачення за власні помилки; активне 
слухання дитини тощо. 

Чуйність у характері педагога, зазначає І. Підласий, є своєрідним барометром, що дозволяє 
йому відчувати стан дітей, їх настрій, та вчасно надавати допомогу. Природний стан педагога – 
професійне занепокоєння теперішнім та майбутнім вихованців. Такий педагог усвідомлює 
свою особисту відповідальність за долю дитини. 

Тлумачення чуйності знаходимо у представників української кордоцентричної філософії 
або української філософії серця Г. Сковороди, П. Юркевича, М. Гоголя, Т. Шевченка і П. Куліша. 
П. Юркевич був переконаний, що людина, яка не вміє розуміти власне серце із властивими 
йому почуттями та емоціями, не вміє бачити і слухати себе саму, така людина дивиться на 
світ чужими очима. Пряме пізнання дійсності шляхом сердечного осягнення світу необхідно 
виховувати, розвиваючи в людині чуйність, душевність, доброзичливість. Чуйність – це 
трепетне, ніжне і ласкаве ставлення до будь-кого. Це потреба душі і серця, яка приводить 
людину до благих діянь. 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що феномен чуйності педагога представлений у 
доробках дослідників побіжно, у контексті вивчення інших питань, зокрема таких, як розвиток 
емпатії вчителя та педагогічної установки на емпатію (Т. Василишина, О. Кайріс, Н. Мозгова 
та ін.), міжособистісна професійна взаємодія вчителя (Г.  Галі, О.  Грейліх, А.  Шарафєєва 
та ін.), педагогічний такт, педагогічний обов’язок та відповідальність (Ф. Гоноболін, І. Ісаєв, 
Н. Кузьміна, В. Сластьонін, І. Страхов та ін.), педагогічна культура (Е. Амєтова, Г. Свідерська 
та ін.). Понятійний ряд, близький до суті чуйності, містить такі поняття, як співчуття, співпе-
реживання, жалість, співрадість тощо, тобто емпатійні прояви. 
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Категорії «чуйність педагога», «чуйна особистість вихователя» досить часто викорис-
товуються на рівні повсякденного побутового спілкування, однак не отримали ґрунтовного 
наукового осмислення. 

Досить ґрунтовно окреслена проблема висвітлена в науковому доробку І. Беха. Він уперше 
вводить в обіг термін «вчинок-чуйність», під яким розуміє міру причетності однієї людини до 
життя іншої: її справ, клопотів, самопочуття. У здійсненні цього вчинку важливу роль відіграє 
просторова і психологічна близькість двох суб’єктів. Учинок-чуйність найінтенсивніше 
виявляється внаслідок фізичних чи психологічних негараздів, які переживає одна з особис-
тостей як об’єкт цієї моральної дії. Інша особистість, сприйнявши такий її стан, відповідним 
чином відгукується на нього. У здійсненні вчинку-чуйності важливу роль відіграє просто-
рова та психологічна близькість двох суб’єктів. Тому бажано, щоб вони перебували в одному 
життєвому просторі, йшли поруч. Проте, це не означає, що привід для чуйності зникає, коли 
люди перебувають далеко один від одного. Своє піклування й підтримку за таких обставин 
вони виявляють, використовуючи телефонний зв’язок, листування, інтернет тощо. 

Для розкриття сутнісного змісту категорії «чуйність» ми звернулись насамперед до довід-
никових видань. 

«Словник української мови» містить такі словникові статті:
1. Чуйний – який швидко і легко сприймає що-небудь за допомогою органів чуття (слуху, 

нюху тощо). Синоніми – чулий, чутливий. 
2. Чулий – який швидко і легко сприймає що-небудь за допомогою органів чуття; чутливий; 

який легко проймається якими-небудь враженнями, переживаннями, дуже вразливий; здатний 
пройматися чиїми-небудь переживаннями, горем тощо; чуйний. 

3. Чутливий – який добре відчуває що-небудь (про органи чуттів); який піддається впливу 
природних, фізичних, хімічних чинників, здатний швидко відчувати що-небудь, реагувати 
на що-небудь, сприйнятливий до чогось; здатний швидко реагувати на життєві події, факти, 
явища; сповнений уважного, чулого, доброзичливого ставлення до людей; чуйний; здатний 
швидко відображати, фіксувати зовнішні впливи, зміни, прояви (про прилади, матеріали тощо). 

4. Чуйність – уважність і сердечне ставлення до людей; чулість; здатність швидко реагу-
вати на життєві події, факти тощо. [7, с. 381]. 

«Тлумачний словник української мови» містить ідентичні визначення: чуйний – сприй-
нятливий, здатний швидко і повно сприймати все за допомогою органів чуття; уважний і 
сердечний у ставленні до людей [8, с. 930]. 

Із позицій лінгвістики, слова чулий і чуйний виступають словотвірними і семантич-
ними дублетами. На підставі словникових дефініцій і текстового аналізу можна інтегрувати 
наступний набір сем, властивий усьому синонімічному ряду: 1) «здатний пройматися чиїмись 
переживаннями»; 2) «готовий прийти на допомогу»; 3) «сердечний у ставленні до інших»; 
4) «уважний»; 5) «доброзичливий»; 6) «який співчуває іншим»; 7) «який тепло ставиться до 
людей»; 8) «щирий». 

«Словник з етики», за редакцією І.  Кона, тлумачить чуйність як моральну якість, що 
характеризує ставлення людини до оточуючих і передбачає турботу про їхні потреби, запити 
та бажання, уважне ставлення до їхніх інтересів, хвилюючих їх проблем, думок та почуттів, 
розуміння. З етичної точки зору, у понятті «чуйність» традиційно відображаються моральні 
норми, пов’язані з добровільними взаємними обов’язками як у суспільному, так і в особистому 
житті людей. Чуйність виступає в якості регулятора моральних стосунків, і в цьому дослідники 
вбачають її основну функцію. 

«Український педагогічний словник», за редакцією С.  Гончаренка, визначає поняття 
«чутливість» – здатність живих організмів реагувати на дію зовнішніх чи внутрішніх подраз-
ників. Завдяки чутливості організм цілеспрямовано реагує на зміну внутрішнього та зовніш-
нього середовища. 
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Глосарій у контексті дошкільної галузі «Дошкільна освіта: словник-довідник: понад 1000 
термінів, понять та назв» (упорядники К. Крутій, О. Фунтікова) не містить визначення понять 
«чуйність», «чутливість». 

Емоційну чуйність як здатність відчувати і розуміти стан іншого через усвідомлення 
власних переживань, дієве співчуття і щиру співрадість визначає Є. Шовкомуд [9]. 

Л. Сологуб наголошує, що найважливішою особливістю чуйності є вміння ставити себе 
на місце інших, бачити в них подібних собі, розуміти їхній емоційний стан, надавати активну 
безкорисливу допомогу, полегшувати тяжкі почуття інших людей, виявляючи при цьому такт, 
культуру почуттів, доброзичливість. 

Г. Свідерською здійснено етимологічний аналіз поняття «чуйність». Автор зазначає, що 
його формування відбувалось у напрямі розширення змісту слова «чути» – від основного 
значення «сприймати на слух» до розуміння «відчувати психологічний стан іншого, чути 
прохання про допомогу, реагувати на нього». Семантичний аналіз поняття «чуйність» в україн-
ській, російській, білоруській, польській, болгарській, словацькій, англійській, італійській, 
іспанській та французькій мовах розкриває чуйність як інтегральну особистісну якість, котра 
передбачає уважність до психологічного стану іншої людини, доброзичливість, делікатність, 
тактовність, сердечність, співчуття, співстраждання, привітність, люб’язність, ввічливість 
та турботливість. Автор сформулював найбільш повне визначення дефініції «чуйність», що 
трактується як морально-психологічна якість особистості, що характеризує ставлення людини 
до інших людей і виявляється в емпатійності, доброзичливості, тактовності, ввічливості та 
турботливості, наданні практичної допомоги [6, с. 22]. 

У структурі індивідуальних особистісних якостей педагога І. Кузнєцов виокремлює такі: 
душевну чуйність; почуття делікатності; почуття гумору; інтуїцію [4]. Кожна із виділених 
якостей має складну структуру, зазначає автор. До прикладу, душевна чуйність передбачає не 
лише доброту, гуманність, здатність проникати в настрій вихованця, бачити його труднощі, але 
й своєчасно надати допомогу. Чуйність виявляється також у вмінні підтримувати емоційний 
фон під час спілкування, співчувати та цією метою прогнозувати відповідні ситуації. 

У контексті педагогічної діяльності І. Матяш визначає чуйність як професійно значущу 
якість учителя, і розглядає це явище як морально-психологічну категорію, що характеризує 
розвиток моральної свідомості педагога та визначається моральною вихованістю, гуманіс-
тичною спрямованістю особистісних якостей, високою культурою спілкування та духовною 
культурою, розвиненою емпатійністю, альтруїстичною позицією особистості вчителя та його 
педагогічним тактом, що забезпечує успішність виконання фахівцем професійних обов’язків 
[5, с. 9]. 

Визначальними психолого-педагогічними чинниками розвитку чуйності як професійно 
значущої якості майбутнього педагога І. Матяш виокремлює такі: гуманістична спрямованість 
як вияв мотивів гуманістичної поведінки, турботи про людей, почуття гуманізму, відсутність 
егоцентризму, прагнення принесення користі світові, людству, країні, ближнім; емоційний 
інтелект як здатність розуміти емоційні прояви, стани іншої людини та свої власні, керувати 
як власними емоційними станами, так й іншої людини, а також емпатія, доброзичливість, 
прийняття інших, педагогічний такт, суб’єкт-суб’єктна взаємодія системи стосунків «викладач-
студент» [5, с. 19]. 

Резюмуючи та узагальнюючи теоретичні пошуки в аспекті формування чуйності вихова-
теля дітей дошкільного віку, зазначимо, що окреслена риса формується в процесі індивіду-
ального розвитку особистості, набуття досвіду спілкування та взаємодії з іншими людьми. 
Враховуючи інтегрований зміст, поняття чуйності особистості вихователя потребує струк-
турно-компонентного аналізу, що і становить перспективу подальших досліджень. 
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In the article the modernization of the national education system in Ukraine based on the child-centered 
pedagogy is actualized. The attention is paid to the problem of forming a new teacher capable not only to 
declare but implement the principles of humanistic education. 

Only a teacher whose philosophy is focused on the child as the highest value can realize humanistic ide-
als. Not only professional knowledge and skills of educator but his spiritual culture, high ideals and moral 
qualities provide the residence of happy childhood by a child. The destruction of value orientations of a 
pre-school teacher affects the character of his communication, complicates interpersonal understanding 
and changes the dominant type of attitude to children. In the article an impact of emotional and positive, 
sensitive attitude of educator to children is followed by establishing educational cooperation and forming 
of human relations among the children. 

Successful and effective deployment of personality oriented interaction is possible by forming stable 
positive attitude of educator to children based on love and keenness of a pre-school teacher. 

Keenness of educator allows creating a comfortable atmosphere of communication, environment of 
absolute trust, equal partnership, openness and sincerity. If a child is brought up by an indifferent teacher, 
she/he will turn to anger and aggression. If love and goodwill dominate the child will be open and respon-
sive in attitude to people. Responsive teacher is able to support the child, help to overcome difficulties, to 
strengthen her faith in herself. Showing heartiness in attitude to a child, the teacher creates the conditions 
in which the pupil feels a sense of dignity. 

Key words: responsiveness, responsive attitude, preschool teacher. 


