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В статті автор розглядає питання про вплив сім’ї на становлення 
самоставлення дитини дошкільного віку. Було визначено поняття 
самоставлення дошкільника як емоційно-ціннісне ставлення дитини до себе.  
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В статье автор рассматривает вопрос о влиянии семьи на становление 

самоотношения ребенка дошкольного возраста. Было определено понятие 
самоотношения дошкольника как эмоционально-ценностное отношение 
ребенка  к себе. 
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ценностное отношение дошкольника к себе, самооценка, эмоциональный фон 
семьи, взаимоотношение, эмоциональный компонент самосознания. 

 
In the article, the issue is analyzed how the family influences formation of self-

attitude in pre-school children. The definition of self-attitude is given as an 
emotional and value-dependent attitude of a child towards himself/herself. 

Key words: family, attitude, self-attitude, self-estimate, emotional background of 
the family, mutual attitude, emotional component of self-consciousness, emotional 
and value-dependent attitude of a child towards himself/herself. 

 
Сім’я істотно впливає на розвиток дитини. Від неї залежить коло 

духовних потреб дитини, її інтереси, прагнення, характер ставлення до 
інших людей та до самої себе. 

Виховний вплив батьків відбувається постійно, вони виховують 
навіть тоді, коли не звертають на це уваги – вчинками, 
висловлюваннями, інтонацією, мімікою, жестами тощо. Дитина, на 
ранніх стадіях розвитку, несвідомо наслідує їх риси характеру, моделі 
поведінки, емоційне ставлення до предметів та явищ. «Те, що дорослі 
заохочують, оберігають, заради чого витрачають сили, чим 
захоплюються, через що страждають тощо, поступово стає предметом 
переживань самої дитини» [4,с.11]. Згодом дитина дорослішає і починає 
звертати увагу на найбільш авторитетних, значимих дорослих людей, 
які викликають у неї глибинні почуття, але водночас прагне 
демонструвати вже свої моделі поведінки. Таке наслідування має 

45 

виняткове важливе значення для всього подальшого життя і діяльності 
дитини. 

Дитячо-батьківські стосунки, які характеризуються сильною 
емоційною значимістю, виявляють специфіку усвідомлення 
дошкільником себе, що у свою чергу впливає на його самоставлення. 

У розкритті поняття самоставлення ми спираємося на визначенняІ. 
Чеснокової. На її думку, самоставлення - це емоційно-ціннісне 
ставлення до себе, один з внутрішніх процесів самосвідомості, що 
відбиває єдність моменту самопізнання і системи переживань. 
Переживання при цьому розуміється як внутрішня динамічна основа, 
спосіб існування самоставлення [7, с.108].  

Емоційно-ціннісне ставлення дитини до себе починає формуватися з 
перших місяців її народження, в умовах емоційного спілкування з 
батьками. 

Коли дитина з’являється на світ, вона ще не може відокремити себе 
від навколишнього середовища. Для неї не існують такі поняття як «Я» 
та «Вони». Але згодом, у процесі емоційного спілкування з батьками, 
дитина робить для себе відкриття, що вона – це Я, а інші люди – це 
Вони. Спочатку для неї вимальовується присутність іншої людини, а 
через неї – і присутність у світі її самої. Таке усвідомлення дитиною 
приводить до двохстороннього зв’язку з оточуючими людьми. Замість 
«несиметричного» ставлення дорослого та малюка на етапі емоційного 
спілкування вперше виникає взаємоставлення, скрізь призму якого 
дитина розрізняє позитивні дії дорослого. У працях А. Сорокіної 
відзначається про байдужість і відчуженість матері, що примушують 
маленьку дитину робити великі зусилля, для того щоб привернути її 
увагу. У той же час малюк довго не сприймає негативного сенсу докору 
або гніву, він радіє грубим словам, при цьому реагує лише на увагу, що 
міститься в ній. Можна зазначити, що впродовж першого півріччя 
життя спілкування у дітей спонукається потребою в увазі дорослого. 
Якщо матуся постійно знаходиться поблизу, проявляє свою любов до 
малюка і піклується про нього, то у дитини формується довірливе 
ставлення до неї. Почуття довіри є основою для позитивних 
самопочуттів дитини і як наслідок для позитивного ставлення до 
оточуючих. Довіряючи іншим і  відчуваючи їх підтримку, дитина не 
боїться звертатися до нових, невідомих для неї видів діяльності. Таким 
чином закладається і основа для позитивного ставлення до самої себе. 
Але якщо мати не приймає дитину, нехтує нею та відштовхує, то у 
малюка формується базове почуття недовіри, яке блокує нормальний 
хід подальшого розвитку. 
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У півтора роки у дитини з’являється здатність впізнавати себе. Це є 
важливий крок у процесі усвідомлення дитиною себе, свого Я, 
відокремлення власного Я від Я батьків. 

Разом з розвитком тілесного Я, у ранньому віці формується і статеве 
Я. Засвоюючи статеву роль, дитина приймає ту або іншу модель 
поведінки і відповідає їй упродовж усього життя. Статева ідентичність 
припускає єдність самосвідомості і поведінки індивіда, його орієнтацію 
на вимоги, що відповідають тій або іншій ролі.  

У ранньому віці дитина отримує відносну самостійність і 
незалежність від дорослих. Вона усвідомлює себе в якості активно 
діючої особистості, здатної до здійснення різноманітних дій. Важливим 
моментом цього етапу розвитку дитини є поява здібності робити 
самостійний вибір. Активність дитини спрямована на вивчення 
навколишнього середовища. Експериментуючи з різними предметами, 
малюк часто робить помилки, які спонукають дорослих робити 
численні обмеження на його активність. Дорослі часто у відповідь на 
прояв самостійності дитини вживають такі слова, як: «не біжи», «не 
торкайся», «не підходь». У результаті батьківських заборон дитина 
повинна направити власну активність із зовнішніх об’єктів на саму 
себе. На думку Е. Еріксона, дитина понад усе впливатиме на саму себе, 
що сприятиме розвитку «вимогливої совісті». Але надмірні заборони, 
присоромлння дитини приводять до негативних наслідків. У малюка 
розвивається почуття невпевненості у власних силах, з’являється зайва 
сором’язливість, сумніви у своїх можливостях. У нього постійно  
переважає почуття провини, неадекватна самооцінка, що мимоволі 
спонукає його робити виклик оточуючим, діяти так, як він хоче, коли за 
ним ніхто не спостерігає. «Такий  негативізм - природна реакція на 
необгрунтовані вимоги дорослих, щоб дитина завжди вважала себе 
винуватим, свої потреби і бажання - чимось поганим, а тих хто 
виносить подібні судження, - завжди правими. Виховуючи дитину 
такими методами, ми ризикуємо отримати в майбутньому людину, що 
не рахується з громадською думкою» (Р. Бернс). 

Аналіз літератури дозволив виявити такі негативні наслідки як: 
невпевненість у собі, надмірна сором’язливість, брехливість, зневага 
думкою оточуючих, беруть початок у ранньому дитинстві. Тому 
дорослі повинні з самого народження дитини надавати підтримку в 
становленні відчуттів незалежності, самостійності, які мають важливе 
значення у подальшому житті особистості. 

Здатність дитини бачити в собі позитивні якості, що особливо цінні в 
суспільстві, генетично пов'язана з її переживанням власної цінності для 
близьких дорослих. На цій основі і виникає механізм дії самооцінки, 

47 

який робить "опір" будь-яким спробам зовнішнього середовища 
понизити рівень емоційно-ціннісного вставлення до себе. Тобто, коли 
дитина стикається з судженнями про себе, що протирічать його 
власним, вона завжди прагне до збереження цілісності свого Я і своєї 
самооцінки. Суб'єктивно таке протиріччя виражається психологічним 
дискомфортом - внутрішнім конфліктом, стресом. Вона не може 
змиритися з існуванням одночасно двох супротивних один одному 
образів Я і шукає засоби усунення цього протиріччя. У одних випадках 
ця зміна уявлень про себе, в інших - використання психологічних 
механізмів захисту - засобів, що дозволяють зберегти цілісність Я, 
навіть під загрозою дії реальних фактів. В. Сухомлинський писав: 
«Єдина реальна рушійна сила виховання - це прагнення бути хорошим. 
Ні на що інше спиратися нам немає можливості, все інше – 
пустопорожня балаканина: тільки прагнення бути хорошим, жадоба 
хорошого, спрямованість до ідеалу – єдина пружина, яка рухає 
складний механізм педагогічного впливу людини на людину» [3, с.65].  

Розвиток оцінного ставлення дошкільника до себе сприяє 
розширенню сфери цінностей внутрішнього світу і зростанню їх 
відповідності реальній поведінці дитини. При цьому необхідною 
умовою виступає подолання самою дитиною внутрішніх протиріч, що 
можливо лише в тих випадках, коли дитина під впливом оцінюючої дії 
"значимих інших" переживає власну поведінку як несумісну з 
цінностями його внутрішнього світу. 

У працях дослідника дитячої самосвідомості П.Р.Чамати 
акцентується увага на тому, що дитині потрібно пережити своє 
ставлення до інших людей і ставлення інших людей до себе [6, с.17]. 
Тільки на цій основі може сформуватися більш-менш вірне її ставлення 
до самої себе, адекватна самооцінка. 

Зіткнення "середовища і особових моментів" (Л.С. Виготський) у 
процесі життєдіяльності дитини, що являється необхідною 
передумовою розвитку його емоційно-цінного ставлення до себе, 
особливо чітко проявляється в ситуаціях вільного вибору - там, де 
дитина виступає суб'єктом діяльності. 

У таких ситуаціях дитина вирішує смислові завдання, звертає увагу 
на свій емоційний досвід і намагається розвивати його, за допомогою 
усвідомлення особистого сенсу власних мотивів та установ. Але тільки 
усвідомлене вирішення дитиною ситуацій морального, особового 
вибору дозволяє наблизитись до розуміння того, що є цінностями 
особи. Поняття «цінність» є дуже важливим для розуміння 
закономірності розвитку самосвідомості дитини. За своїм 
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психологічним змістом цінність є таким ставленням дитини до певної 
сторони дійсності, яке переживається нею як надбання її власного «Я».  

Отже, ми можемо зробити висновок про те, що цінність як смислове 
утворення внутрішнього світу має здатність породжувати емоції та 
виступає в такому значенні лише тоді, коли перед дитиною постає 
завдання особистого вибору. Слід відмітити, що дитина в дошкільному 
віці ще не може самостійно поставити перед собою таке завдання. Вона 
потребує зовнішніх стимулів – оціночного впливу дорослих.  

У зв’язку з цим, треба звернути увагу на вирішальну роль у 
становленні емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе, організації 
дорослими практичної взаємодії дошкільників один з одним, у процесі 
якої виникали б гуманні переживання відносно співрозмовників-
однолітків. Бо саме у дошкільному віці створюються найбільш 
сприятливі умови для розвитку моральної самооцінки, що відображає 
ставлення дитини до себе як суб'єкта гуманних, доброзичливих взаємин 
з рідними та однолітками. І саме в цьому ж віці існує небезпека 
виникнення і закріплення, у випадках не правильного виховання у 
дитини ставлення до партнерів по спілкуванню, таких утворень в 
структурі його образу «Я», як хвороблива самолюбство, честолюбство, 
марнославство, егоцентричні тенденції, що обумовлюють 
антигромадську позицію особи в процесі її взаємодії з оточуючими. 

Для того, щоб гуманні переживання стали установками особистості у 
ставленні до себе та до інших людей, батьки повинні постійно звертати 
увагу дітей на розуміння самопочуття, настрою, емоційний стан своїх 
одноліток та близьких йому людей. «Кожен новий день приносить 
радість одним і смуток іншим дітям. Діти повинні розуміти причину 
настрою однолітка (для цього потрібно вміти поговорити з ним, а іноді 
уважно спостерігати за ним, і допомогти йому: пожаліти, якщо йому 
погано (хтось можливо в сім’ї захворів або сталося лихо), радіти разом з 
однолітком, якщо той переживає радість)» [2, с.70]. О. Запорожець, 
Я. Неверович, О. Кошельова у своїх спостереженнях за поведінкою 
дошкільників наголошують на тому, що якщо дитину запитати про 
самопочуття однолітка, при цьому не звертати увагу на особливості 
його діяльності, то найчастіше можна почути відповіді навмання. Якщо 
ж дитину спочатку розпитати, у кого робота важче, а у кого легше, хто 
зробив більше, а хто – менше,у кого залишилося багато роботи тощо, то 
після подібного аналізу, як правило, робиться цілком вірний висновок 
про настрій, самопочуття і емоційний стан партнера. 

Отже, вищезгадана закономірність становлення емоційно-ціннісного 
ставлення дитини до себе, вказує на те, що цей процес неодмінно 
потребує спеціального керівництва з боку дорослих. 
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Для дитини дошкільного віку ціннісне ставлення до себе ще 
невід’ємне від ставлення до неї оточуючих. Іншими словами, в своїх 
очах дитина є такою, якою її оцінюють близькі і авторитетні для неї 
люди і лише поступово вона стає здатною оцінювати свої особисті 
властивості та внутрішній стан. Переживаючи свою значимість для 
інших, дитина починає прагнути відтворення цього позитивного 
переживання, тобто у неї з’являється спрямованість почуттів на 
позитивну оцінку дорослого, його схвалення та заохочення. Така 
емоційна активність дитини є водночас показником процесу 
формування потреби підростаючої особистості у самоповазі. Ця 
потреба задовольняється тоді, коли батьки у взаємодії з дитиною 
створюють позитивний емоційний фон: допомагають дитині 
організувати її справи, постійно намагаються зрозуміти її почуття, 
поважають її вибір тощо. І навпаки, негативний емоційний фон 
викликає у дитини відчуття неблагополуччя, що є причиною 
виникнення замкнутості, відчуженості. З цього приводу В. 
Сухомлинський писав, що відчуженість, замкнутість, норовливість 
дитини починається через неповагу з боку дорослих до дитячих 
почуттів. «Якщо уважно придивитися до того зла, яке, нажаль 
оселяється в серці дитини чи підлітка, то корінь його завжди живиться, 
образно кажучи, ґрунтом неповаги людської гідності…» [3, с. 33]. 

Велике значення у становленні емоційно-ціннісного ставлення 
дитини до себе має авторитет близької дорослої людини, що 
ґрунтується на вірі малюка в безсумнівне достоїнство і перевагу в 
усьому над нею самою дорослого, наділеного силою, знаннями. Але для 
того, щоб виникла така сильна віра, потрібний тісний емоційний 
контакт дитини з дорослими, у якому дитина почуває себе об’єктом 
любові, опіки, турботи. «… Треба сказати, що діти по-своєму не 
прощають батькам легковажного ставлення до себе: вони просто не 
вірять їм. Хай розум і підказує дитині, що в даному випадку дорослі 
праві, але – в разі відсутності авторитету немає того захоплено-
беззастережного ставлення до всього, що говорять і роблять батьки, 
воно не сприймається дітьми як мудре, істинне. Якщо відсутні тісні 
емоційні контакти з батьками, у дитини не виникає також прагнення 
заслужити їхнє схвалення, тобто бути такою, якою вони хотіли б її 
бачити» [4, с.14]. Найчастіше авторитетом для дитини виступають його 
батьки, вплив яких близький за механізмом своєї дії до навіювання. 
Інформація, яку одержують діти від авторитетної близької дорослої 
людини, переживається ними як особисто значуща, така, що спонукає 
до дії і не викликає внутрішнього опору. «Мудрість батьків як 
вихователів якраз і полягає в тому, щоб весь час ставити дитину в 
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позицію творця, який відчуває потребу зробити щось корисне, радісне, 
приємне іншим людям. Адже все, що зроблено власними руками, 
ціниться не лише як певна річ, а й як витвір власного духу» [4, c.15]. 

У дошкільному віці дитина поступово зазнає складних внутрішніх 
змін, які стають новоутвореннями цього періоду: у дитини виникає 
свідома орієнтація у власних переживаннях, особисті очікування від 
оточуючих та здатність оцінювати себе, свої знання і вчинки. 

Особистісні очікування дошкільника є найменш вивченими у якості 
компонента емоційно-ціннісного самоставлення. Разом з тим, вони 
грають важливу роль у розвитку взаємовідношень між дорослими та 
однолітками.  

Відносна стабільність цих очікувань пов’язана з потребою дитини в 
тому, щоб передбачити ставлення до неї оточуючих – позитивне чи 
негативне. В разі позитивного ставлення у дітей виникають впевнено-
оптимістичні очікування, негативне ставлення призводить до 
тривожних песимістичних очікувань. Завдяки очікуванням першого 
роду у дитини з’являється прагнення до спілкування з оточуючими 
людьми – однолітками і дорослими; в очікуванні позитивного 
ставлення, діти стають більш доброзичливими, товариськими у 
взаєминах з людьми. Реалізація оптимістичних очікувань підвищує 
впевненість дошкільника в собі, а похвалу, на яку він заслужив, та 
заохочення з боку дорослого, сприяють задоволенню його потреби у 
визнанні. І навпаки, тривожні песимістичні очікування гальмують 
прояви комунікативної активності дитини, викликають у неї 
неадекватний емоційний відгук, призводять до розладу її діяльності. 

Тривожність і неадекватне очікування по відношенню до близьких 
рідних виникає у дитини і при різкій зміні стилю спілкування з нею. 
Для підтвердження такого положення, відомими дитячими 
психологами, такими, як Л. Проколієнко, Т. Титаренко, С. Тищенко, 
В. Татенко, С. Кулачківська, Н. Поддьяков, В. Котирло та ін., було 
проведено дослідження, в основу якого покладено метод «емоційної 
дезорієнтації». Цей експеримент полягав в тому, що батьки протягом 
двох днів – суботи та неділі – не давали оцінку вчинкам, діям, намірам 
дітей. Результати дослідження показали, що у дітей, для яких тіснота 
емоційних контактів з близькими стала звичною, в ситуації емоційної 
дезорієнтації виникали переживання – образи, злість тощо. Ці негативні 
переживання призводили до розладу діяльності дитини, що 
обумовлювало відхилення в поведінці. Дослідники також звернули 
увагу на те, що переживання дітей виникали не в результаті того чи 
іншого впливу на них дорослих, а у «відповідь» на відсутність такого 
впливу. Іншу реакцію на ситуацію емоційної дезорієнтації показали 
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діти, у яких ніколи не було теплих емоційних контактів з батьками. У 
ситуації експерименту діти з таких сімей не помічали змін у поведінці 
своїх рідних і залишалися байдужими до того, що батьки ніяк не 
реагували на їх вчинки.  

Отже, особисті очікування дитини формуються під впливом 
оціночних ставлень дорослих, які, з одного боку, можуть допомогти 
дитині усвідомити свої найкращі прагнення і надати можливість 
стверджуватися серед одноліток, а з іншого - можуть зруйнувати віру у 
сої сили. Такі оціночні впливи дорослих є значним чинником 
управління дитячими взаємовідносинами і, отже, становлення 
емоційно-ціннісного становлення дитини до себе. 

Поступове ускладнення взаємодії дошкільника з навколишнім 
середовищем значно змінює характер уявлення дитини про себе. «У 
дитини виникає якісно інший сенс власного «я», що відображає його 
потребу у самореалізації» [1, с.81]. Якщо ставлення батьків 
дошкільника залишається незмінним, то це може провокувати дитячий 
негативізм або інфантильність у поведінці. А це, в свою чергу, утримує 
процес особистого розвитку дитини. Тому, для того, щоб гармонійно 
розвивалася дитина, старшим не тільки необхідно бути прикладом для 
наслідування і дотримуватися принципів, які вони розповсюджують на 
підростаючу особистість, а й обов’язково враховувати у вихованні 
особливості дошкільного віку. 

Отже, сім’я, як первинне природне оточення людини, має велике 
значення у становленні емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе. 
Від неї залежить специфіка усвідомлення дошкільником себе, його 
спрямованість та темп розвитку. Діти, які виховуються без участі сім’ї 
значно більшою мірою перебувають у небезпеці одностороннього або 
запізнілого розвитку, ніж ті, які є членами сімейних колективів[5,с. 12]. 

Вирішальною умовою розвитку емоційно-ціннісного ставлення 
дитини до себе виступають оцінні впливи близьких дорослих, які 
спрямовують процес порівняння себе дитиною з іншими людьми, 
формують її ціннісне ставлення до них, допомагають зорієнтуватися в 
тому, що являє собою для оточуючих сама дитина. Оцінні 
характеристики дорослих можуть допомагати дитині усвідомлювати 
свої кращі прагнення і можливість стверджуватись серед однолітків, але 
й можуть зруйнувати віру дитини у власні сили. Оцінка має фіксувати 
увагу дитини не тільки на тому, як вона вчинила, - добре або погано, а й 
на тому, які наслідки це матиме для інших людей. Виходячи з цього 
Таким чином дитина вчиться звертати увагу на наслідки її вчинків, що 
до інших дітей і дорослих. Особливо значимим для малюка є 
оцінювання з боку тих дорослих, які ставляться до нього з довірою та 
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повагою, тобто являються для нього авторитетом. Турботливе 
ставлення батьків до дитини формує у неї відчуття довіри, яке є 
основою для позитивних самовідчуттів дитини і як слідство для 
позитивного ставлення до оточуючих. Таким чином закладається і 
основа для позитивного ставлення до самої себе. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РЕФЛЕКСИВНО - КОГНІТИВНОГО 

СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСАХ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ 
 

Аналізуеться модель рефлексивно-когнітивного проектування. 
Досліджується  спілкування в процесі разробки проектів вирішення 
конфліктних ситуацій. 

Ключові слова: управління, організація, модель, когніція, проектування, 
мислення, спілкування, конфлікт, система діяльності. 

 
Анализируется модель рефлексивно-когнитивного проектирования. 

Исследуется общение в процессе разработки проектов решения конфликтных 
ситуаций. 

Ключевые слова: управление, организация, модель, когниция, 
проектирование, мышление, общение, конфликт, система деятельности. 

 
Analyzed is the cognitive model of reflexive design. Investigated is the 

communication in the process of drafting solutions to conflict situations. 


