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САМООЦІНКА ТА САМОРЕГУЛЯЦІЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ  
У ВЗАЄМОДІЇ З ОДНОЛІТКАМИ І ДОРОСЛИМИ

Байєр О.М.,  
кандидат психологічних наук

Постановка проблеми. Актуальність дослідження психологічних умов форму-
вання самооцінки та саморегуляції у старших дошкільників обумовлено сучасними 
тенденціями у розвитку дошкільної освіти, актуалізацією проблеми створення спри-
ятливих умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації дитини в освітньому 
просторі дошкільного навчального закладу та сім’ї. Останнім часом збільшилась увага 
науковців та практиків до проблем особистісного розвитку підростаючого покоління, 
підвищення їхньої життєздатності, життєтворчості, здатності свідомо і виважено ста-
витися до оточуючого світу та самого себе. Самооцінка є основним структурним ком-
понентом самосвідомості особистості. Вона відіграє важливу роль у саморегулюванні 
поведінки і діяльності.

Сьогоденна ситуація розвитку дитини дошкільного віку характеризується різно-
маніттям педагогічних засобів, програм та пропозицій щодо раннього прилучення 
малюків до складних форм інтелектуальної діяльності (опанування іноземною мо-
вою, письмовими формами мови, розвиток логіки тощо), що потребують від дитини 
розвинених форм мисленнєвих операцій. Активна діяльність дорослих часто не вра-
ховує самого суб’єкту розвитку – дитину дошкільного віку, її психофізіологічних та 
психологічних особливостей, провідних форм діяльності та базисних новоутворень, 
що забезпечують цілісність та гармонійність вікових завдань дитинства. Ігнорування 
природи психіки дитини набуває поширення у зв’язку з тим, що сама дитина швид-
ко відгукується на будь-які педагогічні впливи дорослих. І в цих умовах надзвичайно 
актуальним постає завдання професійно, відповідально та обґрунтовано визначити 
критерії ефективності розвивальних впливів дорослих, що пов’язані з розвитком са-
мопочуття дитини в складному різномаїтті видів стосунків з оточенням та проявом 
активності в різних формах діяльності. Дбайливе ставлення дорослих до можливостей 
та успіхів дитини на ранніх етапах онтогенезу виступає самостійно значущим завдан-
ням наукового аналізу, оскільки всі психологічні досягнення малюка відбиваються або 
віддзеркалюються в його ставленні до себе [1, 2, 3]. Тому можна сказати, що психоло-
гічний аналіз багатьох аспектів проблеми становлення самооцінки та саморегуляції у 
старших дошкільників постає самостійно значущим науковим завданням, вирішення 
якого дає можливість побачити психологічні ефекти розвитку дітей, а також спрог-
нозувати та попередити приховані віддалені дефекти, які теж мають місце в системі 
дошкільної освіти. Таким віддаленим у часі дефектом можна вважати отримані у де-
яких сучасних дослідженнях дані щодо якісної характеристики самооцінки дітей – у 
45% дошкільників зафіксована тенденція до неадекватної самооцінки, з них у 8% дітей 
вона тяжіє до завищеної, а близько 40% дітей виявляють тенденцію до заниженої са-
мооцінки [3, с. 221-228]. Ці дані підкреслюють актуальну потребу у науковому аналізі 
умов розвитку самооцінки та ретельної уваги до надмірної інтелектуалізації дитячого 
життя, в якому найважливіший психологічний феномен – самооцінка – набуває ознак 
руйнування активності. Цей гіркий плід педагогічних впливів з боку дорослих галь-
мує механізм подальшого розвитку та йде всупереч завданням освіти, адже відомо, 
що провідною метою сучасної освіти стає виховання особистості, яка здатна до само-
розвитку.
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Аналіз досліджень і публікацій засвідчує, що проблемі саморегуляції та са-
мосвідомості особистості присвячено значну кількість наукових праць в Україні та за 
кордоном у яких розглянуто різні аспекти і рівні саморегуляції: вивчення саморегу-
ляції на рівні процесів і станів психіки (К.М. Гуревич, О.О. Конопкін, В.І. Моросанова, 
Б.М. Теплов та ін.); вивчення саморегуляції особистості в ігровій, трудовій, спортивній, 
навчальній діяльності (Н.Ф. Круглова, О.К. Осницький, Н.О. Циркун, С.В. Чернобров-
кіна, В.І. Чиркова, J.P. Connell, W.S. Grolnick, R.M. Ryan та ін.); особливості саморегуля-
ції особистості у сфері міжособистісних відносин (К.А. Абульханова-Славська, Б.Ф. Ло-
мов, Ю.О. Міславський та ін.); саморегуляція емоційних станів (Б.І. Додонов, Є.І. Ро-
гов, Є.Л. Яковлєва та ін.); саморегуляція самоактивності і самосвідомості, Я-концепція 
(М.Й. Боришевський, І.В. Дубровіна, І.Н. Захарова, В.К. Котирло, С.Є. Кулачківська, 
А.В. Петровський, А.І. Сілвестру, А.Г. Спіркін, Л.І. Уманець та ін.).

Поняття самосвідомості і самопізнання представлено в науці як психічні функції, 
які є чинниками свідомої регуляції, що опосередкована знанням людини про зовніш-
ній світ, про свої цінності й можливості, на підставі яких здійснюється передбачення 
й оцінка наслідків власної активності. Специфіка розвитку самосвідомості й самопіз-
нання в дошкільному віці полягає в тому, що: виникає критичне ставлення до оцінки 
дорослого і однолітка; оцінювання однолітка допомагає дитині оцінювати саму себе; 
дошкільник усвідомлює свої фізичні можливості, уміння, моральні якості, пережи-
вання і деякі психічні процеси. Наприкінці дошкільного віку складається адекватна 
диференційована самооцінка та самокритичність, виформовується усвідомлення себе 
в часі, особиста свідомість. Результати самопізнання і ставлення до себе впливають на 
організацію особистістю своєї поведінки – процес саморегулювання.

Вивчення теоретичних засад проблеми дає змогу загострити увагу на необхід-
ності визнання впливу емоційного балгополуччя дитини на її психічний розвиток у 
цілому та цілісну регуляторну систему окремо.

Мета і завдання статті полягає у теоретичному й експериментальному обґрун-
туванні того, що успішність розвитку функціонально повноцінної (за О.О. Конопкі-
ним) структури психічної саморегуляції довільної активності дошкільника знаходить-
ся в залежності від певної сукупності психолого-педагогічних умов, як-от: 1) якісних 
показників розвитку самосвідомості, позитивного образу «Я» дитини; 2) становлення 
довільної активності у взаємодії старших дошкільників з однолітками і дорослими в 
системі суб’єкт-суб’єктних відносин.

Виклад матеріалу дослідження. Вирішення вищезазначених завдань відбувало-
ся протягом року у чотири послідовних етапи. Перший етап – діагностично-прогнос-
тичний – передбачав визначення рівня сформованості позитивного образу «Я» дітей 
старшого дошкільного віку. Для цього проводилось дослідження самооцінки дітей, 
сформованості образу-Я за методикою «Особливості образу-Я» [4, с. 58-65]. Виокрем-
лення дітей із заниженою самооцінкою було необхідним для забезпечення успішності 
формувально-рефлексивного етапу і проведення ефективної корекційно-розвиваль-
ної роботи з дітьми, яки потребували цього. У дослідженні взяли участь 53 дитини 
старшого дошкільного віку. Узагальнення матеріалів дослідження проводилось з ура-
хуванням того, що високий рівень сформованості образу-Я старших дошкільників ха-
рактеризується наявністю диференційованої самооцінки при розрізненні реального і 
ідеального планів із змістовною розповіддю про себе.

Дані дослідження засвідчили, що на початку навчального року 28% дітей стар-
шого дошкільного віку мали високу самооцінку (позитивне самосприйняття), 11% – 
середню, 44% – низьку, і 17% – занизьку. Тобто на початку навчального року було за-
фіксовано дані про завищену тривожність більшості дітей групи, острах помилки у 
взаємодії з дорослими.

З метою реалізації принципів суб’єкт-суб’єктної взаємодії вихователів з дітьми 
у різних видах діяльності, в умовах ДНЗ, нами було проведено аналіз звернень пе-
дагогів, спрямований на підтримку активності дітей, тому що для досягнення успіху 
у формуванні психічної саморегуляції дошкільника в формувальному експерименті 
дуже важливо, щоби мовленнєві звернення дорослих не загальмовували ініціативу ді-
тей. Методикою виступила Фландерсовська система аналізу категорій взаємодії педа-
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гога з дітьми [5, с.102-113]. За цією методикою (у модифікованому варіанті) було про-
ведено аналіз висловлювань вихователів на заняттях та у повсякденному житті, в різ-
них видах діяльності дітей, щодо створення умов для прояву ініціативності, активності 
дітей та розвитку саморегуляції. Висловлювання педагогів було розподілено на три 
типи звернень у взаємодії вихователів з дітьми, стосовно відношення до їх активності: 
1) звернення, що стимулюють активність; 2) звернення, що спрямовують активність 
дитини в інше русло; 3) звернення, що затамовують активність дитини. Для унаочнен-
ня отриманих даних щодо типу звернень вихователів, спрямованих на активність ді-
тей скористаємося діаграмами 1 і 2.

Діаграма 1. Тип взаємодії педагогів з дітьми на початку формувального експе-
рименту

Діаграма 2. Тип взаємодії педагогів з дітьми на прикінцевому етапі формуваль-
ного експерименту

Умовні позначення: вісь Х – вікові групи від 3 по 6 рік життя; Вісь У – середні вели-
чини у %; 1 ряд – звернення, що стимулюють активність; 2 ряд – звернення, що спря-
мовують активність дитини в інше русло; 3 ряд – звернення, що гальмують активність 
дитини.

Отримані дані дозволяють наочно побачити певні тенденції у позиції педаго-
гів на початку формувального експерименту, та ті позитивні зміни, що відбулися у 
ході цілеспрямованого моделювання педагогічної взаємодії дорослих і дітей з метою 
впливу на побудування повноцінної структури психічної саморегуляції дитини. Робо-
та з вихователями, що була спрямована на створення оптимальних умов для прояву 
довільної активності дитини в різних видах діяльності, призвела до зміни типу звер-
нень дорослих, що сприяло значному зменшенню гальмування дитячої активності, та 
кількісному і якісному збільшенню активізації дитячої ініціативи.

Метою другого етапу – формувально-рефлексивного – було формування системи 
знань дошкільника про свій образ «Я» у його потрійній природі: фізичного, психо-
логічного і соціального «Я». Для реалізації когнітивного, емоційного і рефлексивного 
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(регуляторного) компоненту уявлення дитини про себе у процесі самопізнання було 
розроблено психолого-педагогічну програму формування позитивного образу-Я стар-
ших дошкільників, розраховану на один навчальний рік, яка включає систему занять 
і методичний посібник – зошит для дитини «Світ мого «Я», коло тем якого відповідає 
змістовним лініям образу-Я.

На третьому етапі – корекційно-розвивальному – здійснювалась корекційно-роз-
вивальна робота з дітьми, які потребували додаткової уваги у зв’язку з особливостями 
розвитку: занизькою самооцінкою, тривожністю, імпульсивністю. Були проведені ін-
дивідуальні та підгрупові заняття, спрямовані на більш усвідомлену рефлексію своїх 
переживань, спрямування їх у позитивне русло, забезпечення емоційного переживан-
ня успіху, поточних досягнень у різних видах діяльності та взаємодії з однолітками і 
дорослими. Упродовж цього етапу було забезпечено комплексне застосування засо-
бів психолого-педагогічної підтримки дитини, щодо розвитку позитивної самооцінки 
старших дошкільників, формування уявлення про свої вміння, свідоме ставлення до 
своїх прав і обов’язків а також необхідність сприймати себе у контексті відносин з ін-
шими.

Однією з головних умов для становлення суб’єктності дитини  є створення си-
туації успіху: особистісні досягнення які суб’єктивно сприймаються у будь який ді-
яльності в контексті розвитку індивідуальності, і приносять їй глибоке задоволення як 
ходом, змістом, так і результатом діяльності. Для м’якої корекції поведінки дітей та 
збереження їх позитивного самовідчуття у групі однолітків використовувались техні-
ки особистісно зорієнтованого спілкування «Я-повідомлення» і «Ти-повідомлення» як 
методи непрямої педагогічної оцінки [1, с. 3-6].

Четвертий, діяльнісно-творчий, етап передбачав творче застосування дітьми набу-
тих якостей суб’єктності: здатності ставити мету, усвідомлювати мотиви, самостійно 
будувати дії і оцінювати їх відповідність тому, що було задумано, корегувати цілі, ви-
будовувати життєві плани.

Висновки. Позитивний образ «Я» дошкільника як результат самопізнання і са-
мовідношення дозволяє забезпечити успішний розвиток функціонально-повноцінної 
структури психічної саморегуляції дитини старшого дошкільного віку. Результати 
порівняльного аналізу даних констатувального і формувального етапів експеримен-
ту підтвердили ефективність запропонованої експериментальної моделі оптиміза-
ції розвитку компонентів функціональної структури психічної саморегуляції у дітей 
старшого дошкільного віку на основі керованого становлення позитивного образу «Я» 
дитини у взаємодії з однолітками і дорослими. Наведемо дані (у %) щодо рівня розви-
тку самооцінки та саморегуляції у старших дошкільників експериментальної групи в 
таблиці 1.

Таблиця 1
Рівні сформованості Саморегуляція Самооцінка

6 р.ж. 6 р.ж.
конст. контр. конст. контр.

високий 4 25 28% 47%
достатній 18 54 - -
середній 37 17 11% 48%
низький 41 4 44% 5%

занизький - - 17 -

Передумовою становлення довільної активності є взаємодія старших дошкіль-
ників з однолітками і дорослими в системі суб’єкт-суб’єктних відносин. Функціональ-
ним центром розвитку психічної саморегуляції довільної активності дошкільника є 
позитивний образ «Я» у всіх його складових – когнітивному, емоційному і вольовому 
компонентах уявлення про себе.

Подальші перспективи дослідження щодо розробки проблеми становлення 
психічної саморегуляції у старших дошкільників відбуваються у напрямку створення 



257

ефективної моделі психологічної корекції розвитку дітей з вадами емоційного роз- 
витку.
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Байєр О.М. Самооцінка та саморегуляція старших дошкільників у взаємодії з 
однолітками і дорослими

У статті розглядається проблема розвитку самооцінки та саморегуляції старших 
дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими в умовах дошкільного навчального за-
кладу. Здійснено психологічний аналіз аспектів проблеми становлення самооцінки та са-
морегуляції у старших дошкільників як самостійне наукове завдання, вирішення якого дає 
можливість побачити психологічні ефекти розвитку дітей, а також спрогнозувати та по-
передити приховані віддалені дефекти, які теж мають місце в системі дошкільної освіти. 
Автором теоретично й експериментально обґрунтовано, що успішність розвитку функці-
онально повноцінної структури психічної саморегуляції старшого дошкільника перебуває в 
залежності від якісних показників розвитку самосвідомості, позитивного образу «Я» дити-
ни та становлення довільної активності у взаємодії старших дошкільників з однолітками 
і дорослими в системі суб’єкт-суб’єктних відносин. Наведено результати порівняльного 
аналізу даних констатувального і формувального етапів експерименту, що підтверджують 
ефективність запропонованої експериментальної моделі оптимізації розвитку компонен-
тів функціональної структури психічної саморегуляції у дітей старшого дошкільного віку 
на основі керованого становлення позитивного образу «Я» дитини у взаємодії з однолітками 
і дорослими.

Ключові слова: саморегуляція, самосвідомість, самооцінка, позитивний образ «Я».

Байер О.Н. Самооценка и саморегуляция старших дошкольников во взаимодей-
ствии со сверстниками и взрослыми

В статье рассматривается проблема развития самооценки и саморегуляции старших 
дошкольников во взаимодействии со сверстниками и взрослыми в условиях дошкольного об-
разовательного учреждения. Осуществлен психологический анализ аспектов проблемы ста-
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новления самооценки и саморегуляции у старших дошкольников, решение которого дает 
возможность увидеть психологические эффекты развития детей, а также спрогнозировать 
и предупредить скрытые отдаленные дефекты, которые тоже имеют место в системе 
дошкольного образования. Автором теоретически и экспериментально обосновано, что 
успешность развития функционально полноценной структуры психической саморегуля-
ции старшего дошкольника находится в зависимости как от качественных показателей 
развития самосознания и позитивного образа «Я» ребенка, так и от становления произволь-
ной активности во взаимодействии старших дошкольников со сверстниками и взрослыми в 
системе субъект-субъектных отношений. Приведены результаты сравнительного анализа 
данных констатирующего и формирующего этапов эксперимента, которые подтверждают 
эффективность предложенной экспериментальной модели оптимизации развития ком-
понентов функциональной структуры психической саморегуляции у детей старшего до-
школьного возраста на основе управляемого становления положительного образа ребенка во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Ключевые слова: саморегуляция, самосознание, самооценка, положительный об-
раз «Я».

Bayer Olga. Self-appraisal and self-regulations of senior children in co-operation 
with coevals and adults

The article considers the problem of development of self-appraisal and self-regulation of the senior 
preschool children in interaction with peers and adults in the conditions of pre-school educational 
institution. Carried out a psychological analysis of aspects of the problem of the formation of self-esteem 
and self-regulation in pre-school age, the solution gives an opportunity to see the psychological effects 
of the development of children, as well as to predict and prevent hidden remote defects, which also 
occur in the preschool education system. Author theoretically and experimentally substantiated that 
the successful development of a functional structure of psychic self-regulation of the senior preschool 
child is depending on both the qualitative indicators of the development of consciousness and positive 
I-image of the child, and from becoming arbitrary activity in the interaction of senior preschool 
children with peers and adults in the system of subject-subject relations. Results of comparative 
analysis of the data referred to, and forming stages of the experiment, which confirm the efficiency of 
the proposed pilot model of optimization of the development components of the functional structure of 
psychic self-regulation to children of senior preschool age on the basis of the controlled formation of a 
positive image of the child in interaction with peers and adults.

Keywords: self-regulation, consciousness, self-appraisal, positive I-image.
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ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ПСИХОЛОГА ДО РОБОТИ  
З ДІТЬМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР  
ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РЕБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Бондаренко Р.М.

Сучасний етап розвитку теорії та практики психології, нейропсихології, корек-
ційної педагогіки й спеціальної психології характеризується посиленням уваги до 
поглибленого вивчення різних особливостей психічного розвитку дітей, що має важ-
ливе науково-практичне значення. Зростає число й розмаїтість дітей з відхиленнями 
в розвитку, у тому числі з парціальною й комплексною недостатністю. Це викликає 
необхідність вивчення дітей не тільки до, але й у процесі їх навчання й виховання, ви-
значення мікропрограм корекційного впливу для кожного окремого випадку.


