НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім, М. Гоголя, Психолого-педагогічні науки, 2007, МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
УДК 372.461

ОСОБИСТІСНЕ САМОВИРАЖЕННЯ ДОШ КІЛЬНИКІВ ЯК
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
А ніщ укА .М .
У статті розглядаються психолого-педагогічні підходи щодо визнач
поняття иособистісне с а м о в и р а ж е н н я П р о а н а л із о в а н о особист.
самовираження у різні вікові періоди, зокрема в період раннього онтоге*
Автором охарактеризовано р собистісні якості дитини-дош кільника,
відіграють важливу роль у процесі вираження внутрішнього світу.

Соціально-економічні зміни сучасного суспіль
ства привели до необхідності модернізації бага
тьох соціальних інститутів і, в першу чергу, систе
ми освіти, яка повинна орієнтувати підростаючу
особистість на творчу ініціативу, самостійність,
здатність до здійснення свідомого суспільного ви
бору, волелюбність, підприємливість. Педагогічний
процес має бути зорієнтований на формування
системи цінностей , у центрі якої - особистість, здат
на до гнучкої зміни способів і форм життєдіяль
ності, яка творчо мислить і приймає нестандартні
рішення.
Сучасній державі потрібні люди, які б характе
ризувалися прагненням заявити про себе, про свої
можливості, виразити свою індивідуальність, особ
ливість, свої здібності, нахили, інтереси, бажання,
ставлення, тобто люди, здатні до особистісного
самовираження. Особистісне самовираження, як
зазначають О.Л.Кононко, Л.А.Середюк, є активною
діяльністю людини, що передбачає максимальне
використання і розвиток її задатків та можливос
тей і свідомо спрямована на втілення гуманних іде
алів суспільства [12, с. 1]. Активність буття особисто
сті є узагальненим ціннісним способом здійснення
нею важливих потреб, основними з яких є потре
ба у самовираженні, самоздійсненні, самоповазі,
визнанні іншими [6, с. 40].
Розкриття сутності та значення самовираження
особистості, визначення вікових особливостей про
цесу самовираження знаходимо у психолого-педагогічних надбаннях К.А.Абульханової-Славської,
Г.С.Абрамової, Р.Бернса, І.Д.Беха, Л.І.Божовича,
В.В.Бойка, І.В.Дубровіної, П.Г.Ковальова, І.С.Кона,
О.І.Кочетова, О.Л.Кононко, Р.С.Нємова, В.М.М’ясищева, О.Ю.Орлова, А.В.Петровського, С.М.Рівеса,
И.П.Сороки-Росинського, Д.І.Фельдштейна, Е.А.Шуміліна, Л.В.Соханя, І.Т.Єрмаковатаін. Здійснено ряд
дисертаційних досліджень, що стосуються різних
аспектів розвитку особистості, безпосередньо по
в’язаних із проблемою самовираження. Останнім
часом з ’явилися дослідження, присвячені потре
бам о с о б и с т о с т і у суспіл ь но м у визнанні, с а м о с т 

вердженні, самовизначенні, самореалізації, само
розвитку та ін. Зокрема, І.Д.Бех виділяє потребу
підростаючої особистості в самореалізації та само

ствердженні, висвітлює основні мотиви оамоп
таці» особистості.
Проблемі самовираження особистості у
шому та підлітковому віці приділяли увагу такі
уковці як Н. Б. Бондаренко, Л.А.Середюк, І.В.К
бовська, О.Л.Лацанич, Л.В.Сохань, І.Г.Єрм?
З.В.Юрченко. Вони фіксують свою увагу на
аспектах: дослідження мотивів опанування
іноземної мови як засобу самовираження ос
тості (Н. Б. Бондаренко); мотиви розширення
ри діяльності та самодіяльності як спосіб оп
зації особистісного самовираження (Л.А.Сере
самовираження як один з етапів життєтвор"
особистості (Л.В.Сохань, І.Г.Єрмаков); індивіду
ний стиль мовленнєвої поведінки як прояв с
вираження (І.В.Козубовська, О.Л.Лацанич); ху
ньо-словесне самовираження старшокласник'
психологічний чинник становлення творчої ос
стості (З.В.Юрченко). Проблема самовизначен
самоствердження особистості висвітлена у нау
вих доробках А.Сизоненко, Н.Скотної, СХА.Куз
вої, О.І.Скоробагатської, Н.Ситнікової, З.Л.Ста
ких, Т.Падалки, І.Л.Федоришиної, О.С.Семенова
ін.; особистісна самореалізація - у працях І.П.Н
нощок, Н.О.Комісаренко; у науковому досліджс
А.В.Ковальової сформульовані педагогічнг ум:
самореалізації старшокласників.
На етапі дошкільного дитинства дану пробл
висвітлювали А.М.Проколієнко, Д.І.Фельдшт
І.Д.Бех* Л.О.Калмикова, О.Л.Кононко, Л.І.Березов
ка та ін, О.Л.Кононко акцентує свою увагу на і
бистісному становленні дошкільника, яке вклю
в себе визнання пріоритету гідності і відповіде
ної свободи кожної дитини, її права на творче ст
лення до життя, прояв індивідуальності у пізна
та самовираженні; Л.І.Березовська досліджує
творче мовленнєве самовираження старших
шкільників в ігрових казкових ситуаціях, де під к
ковою ситуацією розуміється ситуація, що вини
між дітьми у процесі творчого відображення зь
знайомої казки, яка суп р о в о д ж ується м о нол ог
чи діалогом, ігровими діями, розподілом роле
застосуванням дітьми мовних і немовних засоб
виразності, які, у свою чергу, виступають засоб
їхнього творчого самовираження.
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Розвиток процесу особистісного самовираження
простежується у різні вікові періоди, починаючи із
ранніх етапів онтогенезу. Кожний віковий період
розвитку особистості характеризується появою пев
них новоутворень свідомості, які є важливими для
особистісного становлення. Тенденція до самови
раження виявляється вже в немовлят у прагненні
до свободи рухів, певної самостійності. Подальший
розвиток процесу самовираження пов’язаний із
виникненням ряду новоутворень. Першим серед
них є “система Я” . Дане новоутворення знаменує
перехід від самопізнання до самосвідомості. Дити
на відкриває себе й починає свідомо вимовляти
займенник “я” . Як зазначає О.Л.Кононко, у ранньо
му віці під впливом оцінних ставлень авторитет
них дорослих у дитини виникає елементарне самоставлення, первинний образ Я як своєрідний
внутрішній погляд на себе як на о б ’єкт пізнання та
переживання. Дитина оперує займенником "я” , але
спостерігається недостатній рівень розвиненості
вміння диференціювати емоційні оцінки та вер
бально формулювати їх. Основними новоутворен
нями дошкільного дитинства є: перший схематич
ний обрис цілісного світогляду; внутрішні етичні
інстанції', зародки почуття совісті як внутрішнього
регулятора моральної поведінки; переважання про
думаних дій над імпульсивними; елементарні фор
ми довільної поведінки, прагнення керувати свої
ми вчинками; о соб иста свідомість, зародкові
форми адекватної самооцінки [6, с. 52]. Початок
шкільного віку характеризується сформованою
рефлексією, яка актуалізує проблему визнання
дитиною свого самобутнього способу життя; зба
лансованим внутрішнім планом дій; набуттям сили
внутрішнього мовлення. Основні новоутворення
старшокласників - особистісне і соціальне, життє
ве і професійне самовизначення. Визначальним
чинником особистісного розвитку є формування
наукового і морального світогляду, який набуває
ознак стійкої системи ідеалів і принципів, стає по
стійно діючою спонукою, що опосередковує пове
дінку, діяльність, ставлення до оточуючої дійсності
та до себе [12, с. 7]. Юнацький вік - період інтен
сивного розвитку самооцінки, автономізації від
оцінок дорослих й водночас її неадекватності, не
стійкості, протиріччя, з чим пов’язане гостре по
чуття престижу й самолюбства.
Отже, на всіх етапах становлення особистості
простежується прагнення до самовираження, тен
денція до реалізації власного Я.
Особливе значення проблема самовираження
особистості має для раннього онтогенезу. Саме
дошкільний вік є періодом первинного фактично
го становлення особистості, розвитку базису її куль
тури, формування вміння вербалізувати свої
життєві враження й ціннісне ставлення до приро
ди, предметів, людей. У перші 6 -7 років життя ви
никає дитячий обрис світогляду, складається пер
ша цілісна картина світу, закладається базис
особистісноїкультури, з'являються внутрішні етичні
інстанції (зачатки почуття совісті), формується дов
ільна поведінка, виникає супідрядність мотивів,
розвивається самосвідомість, створюються переду
мови для появи елементарних форм самовизна
чення [6, с. 33].
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Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує
на цілісний підхід до особистості, акцентує увагу на
необхідності узгодженості таких основних життє
вих сил дитини, як прагнення до самовираження,
саморозвитку і самозбереження.
На ранніх етапах онтогенезу уявлення про себе
та переживання власних успіхів/неуспіхів фор
мується у постійному реальному співвіднесенні з
побудовою образів інших людей. Щоб виокреми
ти себе у світі, дошкільнику необхідно відділити
себе від близьких людей, у першу чергу, дорос
лих. Виокремлюючи своє "Я” , дитина починає де
далі активніше вступати у взаємини з іншими, ак
тивно впливати на них та на життєві ситуації.
Активність є загальною формою існування дити
ни як суб’єкта життя, умовою реалізації нею своїх
потенційних можливостей, джерелом її безперерв
ного розвитку. Як стверджує Абульханова-Славська, у процесі виховання і навчання важливо не до
лати життєвий досвід, який реалізує активність
дитини, не ігнорувати його як недосконалий з по
зиції дорослого, а спиратися на нього, оскільки са
мостійна активність дошкільників відіграє в ньому
важливу роль. Дитина намагається виявити себе, за
явити про себе іншим, виразити особистісну пози
цію відносно оточуючих людей, виявити самостій
ність, посісти при цьому активне місце в системі
соціальних відносин, де її “Я” виступає нарівні з інши
ми [7, с. 64].
Усі сторони реального життя, які безпосередньо
відносяться до процесу формування внутрішнього
світу (мова йде про те, з чим дитина вступає в актив
ну взаємодію), втрачають, так би мовити, свою “ней
тральність" і стають емоційно забарвленими у пев
ному відношенні (адже цінності першочергово існують
для дошкільника в емоційній сфері) [11, с. 51]. Об
раз “Я" дитини є для неї цінністю, у світі якої вона
сприймає і оцінює все інше. У зв’язку з перевагою в
образі “Я” дітей дошкільного віку емоційних компо
нентів над раціональними, в літературі підкреслюється,
що образ “Я” дитини дошкільника - це цілісний афективно-когнітивний комплекс. “Афективну частину об
разу “Я”, - пише М.иіісіна, - ми називаємо самооці
нкою дитини. А когнітивну частину іменуємо
уявленням дитини про саму себе, щоб підкреслити
її зв’язок за походженням і за природою з пізнаваль
ними процесами індивіда’’ [8, с. 121].
Активність дитини, її участь у діяльності колек
тиву, прагнення до самовизначення залежить від
рівня її домагань, самооцінки. Проте, на жаль, у
практиці роботи з дошкільниками, як зазначено в
коментарі до БКДО, дорослі вкрай рідко викорис
товують самооцінку як важливий механізм особи
стісного становлення, зловживають зовнішніми
оцінка м и -ве рди кта м и . Це може атроф увати
здатність дитини до самооцінних суджень як не
потрібну, що негативно позначається на особисті
ш ому зростанні [4, с. 170].
У старшому дошкільному віці дитина починає
усвідомлювати деякі особистісні якості, які їй при
таманні, - доброту, старанність, уміння дружити, гра
тися, налагоджувати контакти з іншими дітьми, прав
дивість та інше. Зміст дитячого самообразу, на
думку А.М.Проколієнка, пов’язується, перш за все,
зі знаннями дитини про саму себе і її ставленням
до самої себе [11, с. 49]. Від особливостей став

Ство стає синонімом корисності суспільству,
людям, синонімом суспільної необхіднос
особистості і заснованими на цьому гідності і
відальностї. Якщо активність "Я” розвиваєт
хом протиставлення себе іншим, суспільній
хідності, то рушійною силою стає гіпертрофі
самолюбство - егоїзм, себелюбство [1, с. 1
Таким чином, самолюбство відіграє
роль у розвитку ціннісно-моральної сфери
стості, без якої неможливе почуття задовс
повноти життя. Тому при визначенні різних
особистісного самовираження повинно брауваги самолюбство як постійний його суп
одне із дієвих джерел підвищення чи зн
мотивації, набуття чи втрати сенсу життя.
Турбота про адекватне самовираження
не повинна перетворюватись з боку дор
систему різноманітних заборон, вона повин
ходити форми ненав’язливого керівництва
процесом. Вони не повинні позбавляти дитину
ливості своєчасно й адекватно самовирази
самоствердитись. Сформоване відношен
особистості до світу - це цілісний спосіб її с
раження в житті з належними їй (і тільки їй)
ливостями цього самовираження і об’єктива
мореалізації [1, с. 102].
У процесі виховання, включаючи забезг
ня особистісного самовираження дошкіль
потрібно керуватися різними видами діяль
оскільки окремий вид містить обмежений
соціальної програми, а отже, обмежений набір
ментів свідомості та поведінки дитини, що
реалізує у процесі даного виду діяльності,
участь у різноманітних соціально-ціннісних в
діяльності є важливою умовою оптимізації ос
стісного самовираження.
Т.Піроженко зазначає, що комунікативно-*
леннєвий розвиток демонструє ряд суттєвих
тей, зв’язків і ознак, які забезпечують дитині
ливість сам овираж ення у всіх п о в ’язани
комунікацією видах діяльності: предметно-птичній, ігровій, пізнавальній [9, с. 41]. Особистіс
рівень досягнень комунікативно-мовленнєвого;
витку дозволяє дитині у предметно-практичних
дах діяльності максимально реалізувати свою ін
відуальну сво єрід н ість [10, с. 29]. Дитина
мовленнєвій поведінці з оточуючими прирол
демонструє свою соціальну й інтелектуальну
тивність. У спілкуванні яскраво звучать такі фо;
мовленнєвих висловлювань, як згода, уточнен
прохання, порада, спонукання, подяка, сумнів,
див та інші мовні побудови, адекватні ситуа*
спілкування. У наукових доробках Ю.О.Приходь
яка досліджувала генезис провідних ставлень ,
тини дошкільного віку як основу її особистіснс
розвитку вказується, що ставлення розглядаєте
як складне психологічне утворення, у структур
якого входять емоційний, когнітивний, поведінквий компоненти. Когнітивний включає в себе зна;
ня про о б ’єкт, оцінні судження, емоційний - ПЄВ
систему почуттів, поведінковий - готовність діят
стосовно об ’ єкта [ 11, с . 16].
І.Д.Бех., Т.О.Піроженко, І.О.Зимня виділяють о с '
бистісний рівень регуляції і самовираження в мов
леннєвому спілкуванні. Вони зауважують, що мов-

лення дитини до себе* її самооцінки залежить і те,
як вона оцінює інших дітей.
Усвідомлюючи свої чесноти і вади, розуміючи
свою значущість для рідних і близьких людей, ди
тина вчиться оцінювати інших, ураховувати їхні інте
реси, бажання, наміри, брати їх до уваги. Дедалі
більшого значення мають набути поняття, що
розпочинаються часткою "сам” : самість, самостій
ність* самореалізація, самоствердження, самовиз
начення і т.д., адже слово "самість” , як зазначає
Кон, означає, перш за все, певну індивідуальність,
ідентичність, яка зберігається при всіх змінах ото
чуючого середовища, підтримуючи і створюючи
особистісну структуру [5, с. 35].
На жаль, раніше на сферу "Я сам” не звертали
належної уваги, а самолюбність вважалась багать
ма негативною рисою. Проте відомо: неуважна до
себе дитина навряд чи зможе поважати, шанувати
інших. Сам факт ставлення дорослого до зростаю
чої особистості, пише О.Л.Кононко, містить мож
ливості виникнення в неї самоставлення, тобто
“внутрішнього погляду” на себе як на об’єкт пізнання
й переживання [6, с. 171]. Дорослі допомагають
дошкільнику зорієнтуватися у тому, чим він є для
оточуючих, побачити себе збоку, озброюють його
оцінними еталонами. Тим самим вони сприяють
формуванню високої або низької самооцінки, вик
ликають у дитини переживання, пов’язані із задо
воленням або незадоволенням собою, думки, спря
мовані на порівняння себе з іншими. Дитина із
завищеною самооцінкою не привчена розуміти
інтереси іншого, сприймає агресивно будь-які пе
решкоди. і навпаки - із заниженою самооцінкою
постійно очікує приниження, обману, образи. Така
дитина усамітнюється, з ’являється байдужість до
себе й оточуючих.
Самооцінка впливає на подальший розвиток
особистості. У старших дошкільників самооцінка
відображає уже достатньо широке коло знань про
себе, свої уміння, навички, а також включає і без
посередньо те почуття самооцінки, яке базується
на ототожненні себе з ідеальним образом. Само
оцінка включає в себе оцінку самого себе, своєї
діяльності, свого статусу в колективі, свого став
лення до інших. У стосунках з іншими людьми ди
тина не стільки приймає роль іншого (ставить себе
на його місце), скільки ідентифікує себе з ним, зас
воюючи при цьому і його ставлення до себе, або
так само однозначно приписує іншому свої осо
бисті мотиви [6, с. 37]. Від особливостей самооцін
ки великою мірою залежить, які особисті прояви
дитина вважає значущими, наскільки вона готова
виявити моральну активність відносно інших лю
дей. Від рівня самооцінки залежить активність осо
бистості, її участь у діяльності колективу, прагнен
ня до самовиховання [2, с. 18]; взаємини дитини з
оточуючими, її критичність, вимогливість до себе,
ставлення до успіхів і невдач.
Прояви свого “ Я” , адекватне чи неадекватне
самовираження супроводжуються почуттям само
любства. Абульханова-Славська вважає, що само
любство є складною єдністю ініціативи, бажання і
одночасно обов’язку, відповідальності. Якщо першопочатково активність, індивідуальність особистості
включені в систему необхідності, то її самолюб-
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леннєве висловлювання як одиниця будь-якої ко
мунікативної ситуації мусить мати особистісний
момент. Вихователь і дитина повинні не тільки вис
ловлювати саму думку, а й виявляти своє оцінне став
лення до неї. Мовлення, за словами Л.С.Виготського,
є, перш за все, засобом соціального спілкування,
засобом висловлювання і розуміння [3, с. 18]. Т.О.Піроженко називає особистісні якості дитини, що ви
являються в мовленнєвій комунікації; прояв самооц
інки, риси характеру, що забезпечують успішність
взаємодії, ціннісні орієнтації, широту і дієвість мотивів
спілкування [4, с. 179]. Таким чином, ми можемо го
ворити про особистіше самовираження дошкільни
ка, яке виявляється в різних видах діяльності, зокре
ма і в мовленнєвій, оскільки у дошкільному віці
найважливішим засобом вираження себе є мовлення
як процес необхідний для комунікації.
Провідним видом діяльності дитини-дошкільника є гра, яка дозволяє дитині реалізувати себе як
особистість, тобто самореалізувати себе і своє став
лення до довкілля. Гра виконує функції самопрезентації, самовираження і самореалізації дитини.
Функція самопрезентації полягає у вмінні дитини
“подати себе" у певній ролі, Ьамореалізації - реа
лізувати себе, пізнати себе через відтворення
різних образів. Функція самовираження у грі по
лягає у виявленні особистісногр ставлення до сво
го героя. Дитина намагається глибше передати
образ героя та показати власне ставлення до того,
кого зображує. Саме гра, за словами О.Запорож-

ця, створює найсприятливіші умови для творчості
й самовйяву кожною дитиною свого внутрішнього
світу, а на думку С.Рубінштейна, дитина, беручи на
себе роль і входячи в неї, розширює, поглиблює і
збагачує саму себе. Сюжетно-рольова гра сприяє
самостійному висловлюванню дітей, активізує певну
групу словника, який обслуговує взаємини між
учасниками гри, створює умови для особистісного
самовираження дошкільників;
Таким чином, аналіз психолого-педагогічної
літератури показав, що:
- дошкільний вік є становленням особистіш их
якостей дитини, які відіграють важливу роль у про
цесі вираження внутрішнього світу;
- психолого-педагогічні дослідження дають
підстави для виділення мовлення як основного
засобу самовираження;
- комунікативно-мовленнєвий розвиток забез
печує дитині можливість особистісного самовира
ження у всіх видах діяльності;
- сюжетно-рольова гра створює оптимальні умо
ви для мовленнєвого самовираження дошкільників.
Поглибленого наукового дослідження, на нашу
думку, потребують такі напрями: вивчення проце
су самовираження дошкільників у різних видах
діяльності; вплив умов виховання на особистіш е
самовираження дошкільників; роль емоційного
фактора при вираженні почуттів дитини; вплив ста
тевих особливостей на характер та зміст особисті
ш о го самовираження.
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PERSONAL SELF-EXPRESSION OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN
A.Anischuk
This article is devoted to the psychologic-pedagogical approaches to the definition of the content of “personal
self-expression", It analyzes self-expression at different age periods, especially at the period of early ontogenesis.
The author also characterizes personal qualities of a pre-school age child which play an important role in the
process of the inner world expression.
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