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Анотація. У статті проаналізовані основні напрямки досліджень проблеми 

недисциплінованості у дошкільників. Окреслені категорії і види недисциплінованості у дітей. 

Обґрунтовані чинники їх детермінації. Розроблені структурні компоненти, критерії оцінки і 

показники вияву вказаного поведінкового відхилення; охарактеризовані типи 

недисциплінованованих дітей старшого дошкільного віку. 
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Annotation. The article analyzed the main research areas of the problem of indiscipline in 
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Актуальність. Аналіз психолого-педагогічної літератури, на предмет 

досліджень проблеми дисциплінованості як важливої соціально-моральної 

якості дітей / недисциплінованості як найбільш поширеного вияву їх негативної 

поведінки, дозволив диференціювати існуючі наукові дослідження за 

декількома напрямками: дослідження дисциплінованості / недисциплінованості  

у дітей різних вікових груп:  старших дошкільників, молодших школярів, 

підлітків (О. Байєр, С.Березка, Л.Славіна, Г.Кузнєцова, В.Харченко); вивчення 

недисциплінованості як одного з критеріїв вияву різних форм поведінкових 

відхилень у дітей (К.Суятинова, В.Целуйко);  визначення дисциплінованості як 

однієї з характеристик сформованості культури поведінки у старших 

дошкільників; як критерію сформованості позитивних соціальних стереотипів 

поведінки старших дошкільників; як прояву вольової поведінки старших 

дошкільників (С.Березка, Л. Соловйова, М.Федорова); дослідження 

різноманітних аспектів виховання й розвитку старших дошкільників, де 



проблеми дисциплінованості / недисциплінованості розглядаються у контексті 

їх вивчення (Т.Фасолько, О.Шишова). Проте чинники детермінації, види 

недисциплінованості, методика її виявлення саме у дітей дошкільного віку 

розроблена недостатньо. 

Виклад основного матеріалу. Серед наукових тлумачень поняття 

недисциплінованість виявлено принаймні два основні підходи. У межах 

першого підходу (переважно психологічні дослідження), недисциплінованість 

вивчається як феномен волі, вольової та довільної поведінки, риса особистості 

дошкільника і визначається науковцями як негативна морально-вольова якість 

особистості, яка виражається в невмінні або небажанні організувати власну 

поведінку відповідно до колективних чи суспільних вимог;як невідповідність 

між вимогами, що висуває суспільство до поведінки індивіда і діями індивіда у 

відповідь на висунуті вимоги [1; 6].  

У рамках другого підходу (переважно педагогічні дослідження), 

«недисциплінованість» аналізується науковцями, виходячи з особливостей 

поведінки дитини та її відповідності встановленим правилам і визначається як 

свідоме порушення загальновизнаних соціальних норм і правил поведінки, 

ігнорування прохань, порад, вказівок дорослих, в залежності від форм вияву і 

наслідків, що впливають на благополуччя інших людей [7].  

Ми визначаємо недисциплінованованість як негативну соціально-моральну 

якість особистості, яка виражається у невизнанні і порушенні дитиною 

прийнятих норм поведінки та засвідчується неслухняністю, неорганізованістю, 

неуважністю, втручанням у свободу інших людей, провокуванні однолітків на 

порушення дисципліни, порушенням норм організації життєдіяльності. Вона 

виявляється у демонструванні дитиною недисциплінованої поведінки – 

зовнішньої і внутрішньої активності дошкільника, що проявляється під час його 

взаємодії з оточуючим середовищем та засвідчується деструктивними діями і 

вчинками, порушеннями соціальних стандартів та моральних норм. 

Види недисциплінованості. У психолого-педагогічній літературі 

представлені різноманітні класифікації недисциплінованості у дітей. 



Г.Кузнєцова, В.Харченко, радять диференціювати недисциплінованість за 

категоріями відповідних проблем:  проблем у сфері стосунків, недоліків у 

широті і спрямованості інтересів, відхилень в емоційно-вольовій сфері [3]. 

Л.Славіна пропонує для класифікації недисциплінованості 

використовувати низку критеріїв. Так, на основі критерію врахування 

специфіки чинників недисциплінованості, її класифікують за такими видами:  

патогенна недисциплінованість, що виникає внаслідок порушень в діяльності 

нервової системи, хвороб головного мозку; психосоціальна 

недисциплінованість, як наслідок статевовікових змін, акцентуацій характеру, 

недоліків у розвитку розумової та емоційно-вольової сфери дитини; соціальна 

недисциплінованість, яка проявляється у порушеннях морально-правових норм, 

асоціальних формах поведінки, деформації системи внутрішньої регуляції, 

референтних і ціннісних орієнтацій, соціальних установок. За характером 

вияву, недисциплінованість розподіляють на: відкриту (поведінкову), що є 

реакцією на відповідні недисциплінарно-зумовлюючі фактори та  приховану 

(глибинну), що пов’язана з внутрішньо особистісними й індивідуальними 

особливостями. За характером виникнення, розрізняють первинну і вторинну 

недисциплінованість, де первинна, як правило,  є джерелом вторинної. За 

тривалістю протікання, недисциплінованість є: ситуативна, що традиційно 

пов’язана з нетривалими конфліктними ситуаціями; тимчасова, що 

зустрічається періодично за подібних умов, проте яка ще не набула стійкого 

характеру; стійка для якої характерними є тривалість і регулярність вияву [5]. 

С.Кривцова, А.Морозов розглядають недисциплінованість дітей старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку як різновид їх негативної поведінки 

та радять шукати причини недисциплінованості дітей вказаної цільової групи в 

глибинах психіки дитини, оскільки природа негативної поведінки дошкільника 

визначається, перш за все, його емоційними проблемами. Тому виділяють п’ять 

основних причин недисциплінованості у дітей, а саме: 

1) незабезпечення однієї з базових потреб дитини  - потреби в увазі, що є 

необхідною умовою нормального розвитку й емоційного благополуччя дитини. 



Незабезпечення вказаної потреби буде зумовлювати пошук дитиною інших 

способів привернення до себе уваги дорослих, порушень дисципліни, зокрема. 

2) бажання дитини самоствердитись, яке об’єктивно виникає у ситуаціях 

надмірних опіки і контролю з боку батьків та виникає у кризові періоди 

психовікового розвитку трьох і семи років як протест-бунт дитини. 

3) реальні чи уявні образи дитини на дорослих, в першу чергу батьків, 

родичів (братів, сестер), які виникають у відповідь на психотравмуючі 

обставини та ситуації, що об’єктивно зменшують увагу дорослого до дитини 

(розлучення батьків, повторний шлюб батьків, народження ще однієї дитини в 

сім’ї тощо).  

4) втрата дитиною віри у власний успіх через ускладнення стосунків з 

дорослими й однолітками, занижену самооцінку. Науковці називають це 

ефектом «зміщеного неблагополуччя», який зумовлює вибір дитиною 

негативної моделі поведінки через зневіру у власні сили та успіх.  

5) незабезпеченість потреби у самоствердженні, яка як і потреба в увазі є 

важливою базовою потребою дитини [2; 4]. 

Методика діагностування недисциплінованості у дошкільників. У 

розробці методики діагностування недисциплінованості у дошкільників, 

необхідною є розробка  критеріїв, показників і типів її вияву. У структурному 

аспекті недисциплінованість як різновид негативної поведінки у дітей 

дошкільного віку є системним негативним поведінковим утворенням, який 

включає в себе такі компоненти: емоційно-ціннісний, когнітивний, 

поведінковий. Їх  сформованість може вивчатися за відповідними критеріями 

оцінки і показниками вияву. Критерії оцінки недисциплінованості з 

відповідними показниками вияву представлені у таблиці 1.  

           Таблиця 1. 

Характеристика критеріїв оцінки і показників вияву 

недисциплінованості старших дошкільників 

Критерії Показники критеріїв 



 

 

 

Відхилення  в 

емоційно-вольовій 

сфері 

Невміння контролювати свої емоції та 

настрій; низький рівень розвитку саморегуляції, 

довільності емоційно-вольової сфери і 

поведінки; емоційна несприйнятливість, 

незадоволеність кимось-чимось; неадекватне 

реагування на вимоги, звернення, вчинки 

оточуючих. 

 

 

Вузькість 

кругозору 

Недоліки у широті й спрямованості 

пізнавальних інтересів; байдуже ставлення до 

навчання, праці, спільної діяльності; незначний 

обсяг уявлень і знань про самого себе, довкілля, 

соціальні норми поведінки; неадекватність 

картини світу й самооцінки. 

 

 

 

Деструктивний 

характер взаємин з 

оточуючими 

Неповага до дорослих, конфлікти з 

однолітками, невміння домовитися, нездатність 

працювати в команді; невміння поступитися, 

визнати свої помилки; розв’язність; 

демонстративна, егоцентрична поведінка; 

невміння вислухати співрозмовника, спокійно 

відстояти власну думку; відсутність турботи про 

інших; грубість, посягання на свободу інших, 

прояви насилля. 
 

Схарактеризовані вище структурні компоненти, критерії оцінки, показники 

вияву старшими дошкільниками недисциплінованості використовуємо для 

визначення типів недисциплінованості. Беручи до уваги частоту та характер 

порушень дошкільниками поведінки, вважаємо за доцільне виділити три 

основні типи недисциплінованості старших дошкільників: неумисно - 

ситуативний, умисно - деструктивний, залежно - наслідувальний.  

Дошкільники неумисно – ситуативного  типу припускаються порушень 

дисципліни рідко, неумисно, частіше  дотримуються норм, поводяться 

самостійно і впевнено. У дітей цього типу недисциплінованості переважає 

впевнена і конструктивна поведінка, дитина прагне дотримуватися норм і 

правил; неумисні порушення поведінки поодинокі, ситуативні, 

супроводжуються докорами сумління. Дитина визнає свої помилки, 

намагається їх виправити і не повторювати; характеризується критичною 

самооцінкою та адекватною реакцією на зауваження дорослих; вирізняється 



оптимістичним самопочуттям, емоційною врівноваженістю, умінням позитивно 

вливати на свій настрій, стан, дії, поведінку; володіє необхідною системою 

знань про  моральні норми, межі припустимої поведінки;  може протистояти 

порушенням норм поведінки іншими дітьми; налагоджує  конструктивну 

взаємодію, розв’язує конфлікти переважно  у мирний спосіб. 

Типовими проявами поведінки дітей дошкільного віку, які увійшли до 

складу умисно-деструктивного  типу недисциплінованості, виступають: 

прагнення привернути до себе увагу, продемонструвати іншим свої 

можливості, проявити лідерські здібності; самовпевнена поведінка, прояви 

егоїзму та егоцентризму; намагання вплинути на інших, збурити їх, 

спровокувати на порушення дисципліни; свідомі й часті  порушення 

дисципліни, небажання підкоритися доцільним вимогам і правилам; емоційно 

неврівноважені, імпульсивні, поведінка залежить від стану й настрою; важко 

адаптується до нових умов життя, налагоджує взаємодію; самооцінка 

неадекватна, завищена; критичність переважає над самокритичністю;  не визнає 

своїх помилок, звинувачує інших у негативних наслідках;  часто конфліктує, не 

здатний до компромісів, вдається до погроз, агресії, фізичного тиску. 

Дошкільники залежно-наслідувального типу недисциплінованості 

характеризуються такими особливостями: вирізняються несамостійною, 

залежною поведінкою; розраховують на допомогу ззовні; легко підкоряються 

сильнішим та успішнішим за себе, охоче виконують їхні вказівки і доручення; 

нездатний ризикувати, прагнуть уникнути неуспіху, можливих покарань; 

посідають  низький соціальний статус в групі; невпевнені у собі, 

характеризуються заниженою самооцінкою, низькими очікуваннями й  

домаганнями; прагнуть уникнути конфліктів, залишитися осторонь; підбурені 

іншими, можуть стати агресивним,  поводитись войовничо; імпульсивні, 

нездатні до саморегуляції і самоконтролю; легко відтворюють негативні зразки 

поведінки авторитетних дітей. 

Висновки. Таким чином, нами визначені основні напрямки досліджень 

проблеми недисциплінованості у дошкільників. Окреслені й проаналізовані 



категорії і види недисциплінованості у дітей. Обґрунтовані чинники 

детермінації недисциплінованості у дітей старшого дошкільного та молодшого 

шкільного віку. У розробці методики вивчення недисциплінованості у старших 

дошкільників розроблені структурні компоненти, критерії оцінки і показники 

вияву вказаного поведінкового відхилення; визначені й охарактеризовані три 

основні типи недисциплінованості старших дошкільників: неумисно - 

ситуативний, умисно - деструктивний, залежно - наслідувальний.  
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