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За останні десять років суттєво підвищилася увага до проблеми самопізнання. Це пов'язано з 

ситуацією, що нині виникла в освіті, і збігається не тільки з труднощами переходу від традиційної 

освіти до гуманістичної особистісно-орієнтованої, а й перевагою когнітивістичного підходу до 

навчання, при якому слабко враховується особистість дитини, її власний життєвий досвід, що 

реалізується на емоційно-ціннісному відношенню до самого себе, світу. 

Сьогодення потребує від людини таких особистісних якостей як людська гідність, упевненість 

у собі, здатність приймати необхідне рішення і відповідати за нього, вміти знаходити вихід з будь-

якої ситуації, що склалася. Для ефективного вирішення завдань повсякденного буття індивід мусить 

бути здатним не тільки адаптуватися до обставин життя, а й творити їх, здійснювати вибір 

сприятливих умов. Сформувати ці якості взагалі досить складно. Це стосується кожної людини, а 

особливо тієї, яка зростає в умовах сімейного неблагополуччя або має особливі освітні потреби. 

Порушення емоційно-вольової сфери, інтелекту знижують адаптованість і самостійність індивіда, 

викликають почуття безпорадності та невпевненості в собі. А це, в свою чергу, гальмує і утруднює 

процес оволодіння адаптивними навиками, що являють собою основу для надбання життєвої та 

соціальної компетентності. 

Самопізнання – це початок складного психічного утворення – самосвідомості (Л.І. Божович, 

Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, Д.І. Фельдштейн). Процес самопізнання є підґрунтям, джерелом, 

серцевиною для розвитку двох інших складових самосвідомості: емоційно-ціннісного ставлення до 

себе та саморегуляції. Підсумковим продуктом самопізнання є Я-образ або Я-концепція. 

Вивчення проблеми самопізнання в психологічній науці було підготовлено релігіями, 

мистецтвом, літературою та багатьма філософськими школами. Питанню самосвідомості 

присвятили свої дослідження вітчизняні та зарубіжні вчені (Б.Г. Ананьєв, Л.І. Божович, Дж. Брунер, 

Ш. Бюлер, Л.С. Виготський, А. Галич, В. Джеймс, Д.Б. Ельконін, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьев, 

О.Р. Лурія, С.Д. Максименко, В.М. Мясищев, А.В. Петровський, А. Потебня, С.Л. Рубінштейн, 

І.М. Сєченов, В.В. Столін, П.Р. Чамата, I.I. Чеснокова та інші.). Здебільшого ці роботи стосуються 

вивчення інтелектуально розвиненої особистості підліткового або старшого віку. 

Результати психолого-педагогічних досліджень (Л.І. Божович, Л.С. Виготський, 

Д.Б. Ельконін. А.В. Петровський, В.В. Столін, І.І. Чеснокова та ін.) свідчать, що найбільш 

сприятливим періодом розвитку самосвідомості особистості є старший підлітковий вік. Можливо, 

ці висновки й стали засадами тих освітніх програм, в яких не приділено належної уваги 

формуванню самопізнання в дітей молодшого шкільного віку та дошкільного віку. 

Протягом 2002-2010 рр. проблему вивчення, формування, розвитку та корекції самопізнання в 

дітей передшкільного віку опрацьовували в закладах освіти Запорізької області. Робота 

проводилася з дітьми різного рівня розвитку (дітьми, які розвиваються в межах норми, дітьми із 

затримкою психічного розвитку, розумово відсталими дітьми, дітьми з порушеннями мовлення, 

дітьми з порушеннями зору, дітьми-сиротами та дітьми, які позбавленні батьківського піклування). 

Аналіз отриманих результатів у процесі вивчення відомостей, що надходили від дітей 

передшкільного віку про самих себе, став поштовхом для осягнення наукового уявлення про 

генезис самопізнання індивідуума.  

Дослідження онтогенетичного рівня самосвідомості відомим українським вченим-психологом 

С.Д. Максименком, підтверджують, що "онтогенетичний рівень самосвідомості обумовлюється 

насамперед розвитком на відповідній віковій стадії інших психічних функцій: пам'яті, мислення, 

мовлення, довільних дій, почуттів і тощо, оскільки усі акти самосвідомості формуються та 

здійснюються тільки на основі цих процесів і тільки через них. Іншими словами, онтогенетичні 

рівні самосвідомості детерміновані ступенем розвитку самосвідомості й психіки в цілому".  



 
 

Величезний внесок у розвиток науки про свідомість людини зробили всесвітньовідомі 

фізіологи І.М. Сєченов та І.П. Павлов. Відповідно до вчення про рефлекторну природу психіки 

І.М. Сєченов довів, що в основі виникнення і розвитку самосвідомості лежить не що інше, як більш-

менш складний рефлекс. За дослідженнями вченого, людина отримує уявлення від власного тіла, 

сприймаючи екстерорецептивно (зорове сприймання, слухове сприймання, гаптичне сприймання, 

тощо), інтерорецептивно (органічні відчуття) та пропріорецептивно (кінестизичні відчуття). 

Поступово в процесі розвитку індивіда формуються здібності, розпізнавати численні ознаки, які 

характеризують самого себе, що, в свою чергу, сприяє розвитку стрижневої складової 

самосвідомості – самопізнання.  

Загальні особливості онтогенезу самопізнання характеризуються опосередкованістю та 

безперервністю розвитку, інтеграційною тенденцією, розгортанням у часі, періодичністю та 

наступністю стадій. Умовно в генезисі самопізнання виділяють два основних рівні. Перший, 

специфічний для ранніх онтогенетичних етапів розвитку людини і триває приблизно до 

підліткового віку. Він вирізняється невеликим ступенем інтеграції. Уявлення про себе в цей період 

окреслені конкретною ситуацією, вони природні та мають чуттєвий зміст. Але саме в цей період 

відбувається формування деяких відносно постійних сторін уявлення про своє "Я", хоча ще немає 

цілісного, узагальненого, суттєвого розуміння себе, пов'язаного з наявністю поняття про себе. 

Основними способами пізнання себе на першому рівні самопізнання є самосприймання та прості 

форми самоаналізу. Другий етап розвитку самопізнання людини починається з старшого 

підліткового віку і триває протягом усього життя людини. Цей етап характеризується значно 

складнішими психологічними новоутвореннями. 

Процес самопізнання починається набагато раніше, ніж у молодшому дошкільному віці. 

Спочатку немовля відкриває для себе свої власні кулачки і ніжки, та деякі з рухів, що можна 

здійснювати ними. Потім діти починають впливати на навколишній їх світ та спостерігати, до чого 

це призводить. У 7-8 місяців немовлята починають проявляти настороженість по відношенню до 

незнайомців. Вони більш усвідомлено досліджують, вивчають реакції та їх наслідки. Спостерігаючи 

за поведінкою оточуючих, діти розпізнають, як їм слід поводитися. Вони вже можуть наслідувати 

іншим та починають розуміти, чого від них чекають. Досвід сприймання та рухів дає можливість 

дитині усвідомити власні сенсорні і моторні можливості. Через синтез окремих уявлень у неї 

виникає первинний образ власного тіла, що проявляється в здатності володіти його частинами та 

виконувати довільні рухи. Разом з тим відбувається і виділення; дитиною себе з простору, в якому 

вона знаходиться. У період з 12 до 18 місяців діти докладають чимало зусиль, щоб розібратися в 

соціальних очікуваннях і в тому, що відбувається, коли вони вивчають соціальний світ і 

перевіряють свої гіпотези з приводу його устрою. До кінця цього періоду діти безпомилково 

впізнають себе на фотографіях та в дзеркалі. Але уява про себе утворюється тільки з появою 

мовлення. З 18 до 30 місяців діти набувають більш ґрунтовних знань про себе як частину 

соціального світу. Вони дізнаються про те, до якої статі вони належать, якими фізичними 

особливостями володіють, що роблять добре, а що — погано, що вони можуть, а що — ні. Після 

виникнення "системи" в психіці дитини виникають й інші новоутворення, та найбільш значущим з 

них є самооцінка. 

Психологічні новоутворення раннього віку просувають дитину на новий рівень розвитку. 

Починається перехідний період — криза 3-х років. Криза 3-х років — межа між раннім і 

дошкільним дитинством — один з найбільш важких моментів в житті дитини. Вона пов'язана з 

усвідомленням себе як активного суб'єкта в світі предметів. Це руйнація, перегляд старої системи 

соціальних відносин. На думку Л.С. Виготського, для кризи 3-х років властиві: негативізм, 

упертість, норовистість, свавілля, деспотизм, ревнощі, знецінення. Зазначене свідчить про те, що в 

дитини змінюється відношення до інших людей і до самої себе. Подолання кризи визнається кроком 

уперед на шляху розвитку, перехід дитини на вищий рівень, в наступний психологічний вік. Саме 

тепер з'являються власні дії і свідомість, підвищується мотивація до самоствердження. 

Найголовнішим для цього етапу розвитку дитини є новоутворення "я сам". Дитина починає 

усвідомлювати своє місце в світі суспільних відносин і відкриває для себе значення нової 



 
 

соціальної позиції — позиції суб’єкта. Розпочинається найскладніший процес – процес 

самопізнання, в якому в одній людині зустрічаються об'єкт і суб'єкт пізнання.  

Дошкільний вік від 3 до 7 років вважається одним з визначальних етапів у формуванні 

людини. Цей етап займає достатньо великий проміжок життя дитини. Дитина відкриває для себе 

світ людських відносин, різних видів діяльності. Стрижневим напрямом подальшого розвитку стає 

розширення сфери усвідомлення людини в собі і навколишньому світі. Це період первинного 

становлення особистості, період інтенсивного самопізнання. В дитини виникає емоційне 

передбачення наслідків своєї поведінки, самооцінка, ускладнення і усвідомлення переживань, вона 

збагачується новими відчуттями та мотивами емоційно-потрібнісної сфери. В передшкільному віці 

виокремлюються декілька напрямів розвитку самосвідомості: самооцінка, усвідомлення своїх 

переживань, статева ідентифікація, усвідомлення себе в часі та ін. Центральними новоутвореннями 

цього віку вважають супідрядність мотивів і самосвідомість. 

Ученими-психологами самопізнання суб'єктів визначено структуру самопізнання, яку 

утворюють три компоненти: ціннісно-особистісний, рефлексивно-когнітивний та мотиваційно-

комунікативний (В.В. Знаков). Зважаючи на зазначене, можна з упевненістю констатувати той факт, 

що в дітей з порушеннями психічного та фізичного розвитку, всі три компоненти або 

недорозвинені, або мають відхилення в той чи інший бік.  

Аналіз наукових джерел з проблем становлення, розвитку та корекції самопізнання в дітей із 

затримкою психічного розвитку, розумово відсталих дітей, дітей з порушеннями мовлення, дітей з 

порушеннями зору, дітей-сиріт та дітей, які позбавленні батьківського піклування, не були 

предметом спеціального психологічного дослідження. Тому, спираючись на положення про те, що 

психічний розвиток дитини з відхиленнями від норми відбувається за загальними законами 

розвитку психіки (хоча й має своєрідні риси, зумовлені наявністю розладів), а також беручи до 

уваги чотири основні закони дитячого розвитку, які встановив Л.С. Виготський (перший закон — 

циклічність розвитку, другий закон — нерівномірність розвитку, третій закон — «метаморфози» в 

розвитку, четвертій закон — поєднання процесів еволюції і інволюції в розвитку дитини), та 

враховуючи патопсихологічні параметри, що визначають характер психічного дізонтогенезу 

(перший параметр дізонтогенезу залежить від функціональною локалізації порушення, другий 

параметр дізонтогенезу пов'язаний з часом ушкодження, третій параметр дізонтогенезу 

характеризує взаємозв'язки між первинним і вторинним дефектом, четвертий параметр 

дізонтогенезу сумісний з порушенням міжфункціональних взаємодій у процесі аномального 

системогенезу) (В.В. Лебединський), було розглянуто можливі підходи щодо здійснення психолого-

педагогічного супроводу дітей передшкільного віку із затримкою психічного розвитку, розумово 

відсталих дітей, дітей з порушеннями мовлення, дітей з порушеннями зору, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування в самопізнанні та опрацьовані в системі навчально-

виховного, корекційного процесу в інтернатних закладах Запорізької області. 

За результатами теоретичного аналізу та практичного вирішування проблеми становлення, 

розвитку та корекції самопізнання в дітей передшкільного віку, які розвиваються в межах норми, 

дітей із затримкою психічного розвитку, розумово відсталих дітей, дітей з порушеннями мовлення, 

дітей з порушеннями зору, дітей-сиріт та дітей, які позбавленні батьківського піклування, маємо 

можливість стверджувати: 

 потреба пізнати себе, зрозуміти, хто ти є, чого ти хочеш, що ти можеш, є однією з 

природних потреб дитини, незалежно від того, розвивається вона в межах норми чи має проблеми в 

психофізичному розвитку; 

 якість процесу формування інтересу до самопізнання в дітей передшкільного віку та 

здійснення психолого-педагогічного супроводу становлення, розвитку та корекції самопізнання 

залежить від здатності педагога до продуктивної творчої діяльності щодо розвитку емоційно-

чуттєвого досвіду дитини як основи самопізнання та від здібностей дитини до самопізнання; 

 самопізнання можливо і потрібно формувати та розвивати, починаючи з передшкільного 

віку, що визначається як один із значущих періодів у розвитку дитини – періоду становлення 

особистості. 

 


