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Теоретичні засади дослідження моральної
поведінки дошкільників
У статті розглянуто моральну поведiнку дошкільника, процес та
механізми її функціонування і розвитку.
Ключові слова: амбівалентність, мораль, поведінка, відповідальність,
емпатія, альтруїзм, совість.
В статье рассмотрено моральное поведение личности дошкольника,
процесс и механизмы его функционирования и развития.
Ключевые слова: амбивалентность, мораль, моральное поведение,
ответственность, эмпатия, альтруизм, совесть.

Необхiднiсть аналiзу методологiчних засад вивчення моральної
поведiнки людини зумовлена недостатньою обґрунтованiстю
iснуючих пiдходiв до проблеми, обмеженiстю евристичних можли
востей вiдомих концепцiй, необхiднiстю розширення та поглиблення
проблематики дослiджень, пошуку адекватних методiв аналiзу. У
психологiчнiй науцi та педагогічній практиці є замовлення на цiлiсне
теоретико методологiчне та методичне вiдтворення дiалектики
функцiонування i розвитку моральної поведiнки особистості.
Об’єктом нашого дослiдження є моральна поведiнка дошкіль
никаяк особистості, процес її функціонування та розвитку, а
предметом – психологiчнi закономiрностi й механiзми функцiо
нування та розвитку моральної поведiнки на етапі дошкільного віку.
Відомо, що одним з проявiв моральної сфери особистостi є її
амбiвалентнiсть як атрибутивна характеристика людської суб’єк
тивностi (Б.С.Братусь, О.А.Чуйнов, I.Н.Мiхєєва). Вона може
зумовлювати як конструктивнi, так i деструктивнi наслiдки
поведiнки особистостi. Факт подвiйної природи суб’єктивного життя
людини вiдзначали ще давньогрецькi мислителi. Особливо гостро це
сприймалось Платоном, який стверджував, що навiть у тих людей,
якi, на перший погляд, видаються розумними, помiркованими,
таїться “якийсь беззаконний i дикий вид бажань ...” [8, с.391]. У
Стародавньому Римi прозвучав парадокс Овiдiя, який нинi став
класичним: благе бачу, хвалю, але до дурного тягнусь [7, с.170]. На
суперечливi стосунки потягiв особистостi та моральних вимог
(обов’язку) звернув увагу також I.Кант, який вважав, що людина
тiльки тодi чинить морально, коли дiє наперекiр своїм потягам iз
© С.І.Заболоцька
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одного лише усвiдомлення обов’язку [4]. Ця амбiвалентнiсть може
зумовлювати як конструктивнi, так i деструктивнi результати.
О.О.Гусейнов, аналiзуючи рiзнi етичнi системи, видiляє тенденцiї
амбiвалентностi морального життя, а саме: а) суперечностi мiж
психологiчними силами, якi реально керують поведiнкою, i тим
обґрунтуванням, яке намагається дати їй сама особистiсть та
стороннiй спостерiгач; б) суперечностi як конфлiкт схильностей i
обов’язку, як протиборство безпосереднiх афектiв та свiдомо
скерованих установок; в) морально цiннiсний аспект конфронтацiї
схильностей та розуму, який виступає в ролi обов’язку, що
асоцiюється з добром [3, с.108]. У зв’язку з цим психолог Б.С.Братусь
[2] зазначає, що у смисловiй сферi особистостi йде боротьба двох
основних векторiв, один з яких спрямований до суспiльного, сущого
та визначального, а другий – протиборствуючий – до часткового,
прагматичного й егоцентричного.
Психологiчно амбiвалентнiсть функцiонує як суперечнiсть мiж
усвiдомлюваним та неусвiдомлюваним, потребiсно мотивацiйним та
iнтелектуально операцiйним началом. Автори зазначають, що
передумови внутрiшньої суперечностi проявляються в рядi моментiв:
1) нестiйкостi емоцiй, невмiннi пiдпорядковувати їх волi, рацiо
нальному началу; 2) невизначеностi, нестійкості цiлей та установок,
“розмитостi” моральних принципiв i вартiсного критерiю мотивацiї,
особистiсних смислiв, а як наслiдок – вiдсутності розвинутої
моральної самосвiдомостi; 3) непогодженостi функцiонування
моральних принципiв та динамiки мотивацiї.
Вивчення моральності особистості має враховувати її конкретно
iсторичний характер. Так, у країнах Заходу поширена так звана
прагматична мораль, основою якої є утилiтарний принцип най
бiльшого загального блага. Згiдно з ним, необхiдне об’єднюється з
прагненням людини до самоздiйснення. “Ми служимо суспiльству,
не приносячи себе в жертву йому. Ми не дозволяємо йому опiкати нас
у питаннях етики”, – писав А.Швейцер [14, с.325].
Зарубiжнi концепцiї виходять iз того факту, що в моральнiй
поведiнцi особистiсть прагне редукувати реально обґрунтоване
екзистенцiйне почуття провини, у неї виникає бажання уникнути
покарання або, навпаки, досягти соцiального схвалення [16, с.306].
Нерiдко моральна дiя характеризується в термiнах затрат надбань,
запозичених з теорiї соцiального обмiну [там же]. Те загальне, що
спорiднює мiж собою цi достатньо рiзнi пiдходи, – визнання значного
вкладу морально нейтральних факторiв у детермiнацiю такої
поведiнки. Дослiдники звертають увагу на значення джерел суто
психологiчної “пiдзарядки” моральностi, таких, як змiна власного

негативного емоцiйного стану на позитивний, або пiдтримка
моральної самооцiнки.
Так, Ж.Пiаже [18], видiляючи об’єктивну i суб’єктивну вiдповi
дальнiсть, вважає, що для дiтей молодшого вiку об’єктивна вiдповi
дальнiсть є одною з характеристик “морального реалiзму” – тенденцiї
вважати обов’язок i норму такими, що iснують незалежно вiд осо
бистостi, тобто безвiдносно до обставин, за яких здiйснюється вчинок”
[18, с.106]. Пiсля семи рокiв у дiтей починає розвиватися “суб’єктивна
вiдповiдальнiсть”, сутнiсть якої полягає в оцiнцi дiй на основi мотивiв
та намiрiв людини. Такий тип вiдповiдальностi є частиною “автономної
моралi”, незалежної вiд зовнiшнiх обставин” [там же].
Для Л.Колберга [17] основною проблемою було з’ясувати
зв’язок мiж розвитком когнiтивних структур та становленням
моральних почуттiв і дiй iндивiда. У результатi тривалих дослiджень
автором було видiлено три рiвнi та шiсть ступенiв розвитку
моральних суджень особистостi. Перший рiвень, на якому видiлено
два ступенi, названо доугодним (передконвенцiйним). На першому
ступенi моралi iндивiд уникає порушень правил, знаючи, що це
призводить до покарання, може завдати фiзичної шкоди i збиткiв як
людям, так i їх власностi. Має мiсце слухнянiсть в iм’я слухняностi.
Головними спонуками правильної поведiнки є уникнення покарання
i визнання вищої сили влади. На другому ступенi (iндивiдуалiзм,
iнструментальна мета та обмiн) дотримування правил має мiсце
тiльки тодi, коли це вiдповiдає життєвим iнтересам особистостi. Її
поведiнка спрямована на реалiзацiю власних iнтересiв та потреб.
Іншим особам дозволяється чинити так само. Правильною по
ведiнкою є та, що є справедливою, вiдповiдає рiвному обмiну,
домовленостi, договору.
На другому рiвнi розвитку, названому рiвнем традицiйної
(конвенцiйної) моралi, також видiлено два ступенi: третiй i четвертий.
Третiй ступiнь – взаємних мiжособистiсних очiкувань та пiдкорень –
характеризується тим, що iндивiд живе вiдповiдно з очiкуваннями
близьких йому осiб або того, що люди взагалi очiкують вiд iнших в
ролi сина, брата, приятеля тощо. Для особистостi на цьому ступенi
розвитку моралi “бути гарним” важливо i означає наявнiсть добрих
мотивiв, пов’язаних з турботою про iнших, насамперед пiдтри
мування взаємних родинних стосункiв та ставлення до оточуючих
на принципах довiри, толерантностi, поваги та вдячностi. Спонуками
правильної поведiнки є потреба бути моральною людиною у власних
очах i очах оточуючих, турбота про iнших, вiра в “золоте моральне
правило”, бажання зберiгати правила й авторитети, якi стереотипно
пiдтримують добру поведiнку.
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Четвертий ступiнь – соцiальна система i совiсть – характе
ризується тим, що особистiсть виконує справжнi обов’язки, з якими
погодилася. Вона пiдтримує закони, за винятком екстремальних
випадкiв, де виникає конфлiкт з iншими зафiксованими соцiальними
зобов’язаннями. Правильним сприймається те, що приноситься в
жертву суспiльству, групi або установi.
П’ятий рiвень морального розвитку визначається автором як
принциповий (постконвенцiйний). Так, на п’ятому ступенi єдностi
соцiального договору або корисливостi та iндивiдуальних прав
людина знає, що iншi iндивiди володiють цiнностями та поглядами,
якi погоджуються з груповими. Вiдповiднi правила треба неупе
реджено пiдтримувати, бо вони з’явилися як результат соцiального
договору. Деякi безумовнi вартостi та права, типу життя i свободи,
мають, однак, пiдтримуватися в будь якому суспiльствi та незалежно
вiд думки бiльшостi. Головними спонуками поведiнки виступають:
а) почуття обов’язку перед законом у зв’язку з прийняттям
соцiального договору i збереженням вiрностi законам заради
благополуччя та захисту прав людини; б) почуття договiрного
зобов’язання, вiльного володiння ним у зв’язку з сiм’єю, дружбою,
довiр’ям; в) турбота про те, щоб закони i зобов’язання ґрунтувалися
на рацiональному обдумуваннi всезагальної корисливостi, вищого
добра для найбiльшої кількості людей.
На останньому, шостому ступенi – унiверсальних етичних
принципiв – суб’єкт дотримується самостiйно вибраних норм та
правил. Специфiчнi закони або соцiальнi домовленостi дiйснi лише в
тому випадку, коли вони ґрунтуються на моральних унiверсалiях.
Якщо вони порушують цi принципи, то iндивiд має дiяти вiдповiдно
до принципiв справедливостi: рiвнiсть людських прав i повага гiдностi
кожної особистостi. Головною спонукою моральної поведiнки є вiра
розумної людини в обґрунтованiсть унiверсальних етичних принципiв
та почуття особистої вiдданостi їм.
Проблема присвоєння особистiстю моральних норм широко
вивчається в рамках теорiї соцiального навчання, в якій враховується
залежнiсть поведiнки як вiд когнiтивних чинникiв, так i вiд факторiв
оточення. При аналiзi соцiального розвитку дiтей видiляються три
основнi процеси впливу умов оточення на поведiнку: а) класичне
зумовлення; б) iнструментальне зумовлення; в) навчання в
результатi спостереження. Згiдно з П.Массеном, Дж.Конджером,
Дж.Каганом, А.Х’юстоком класичним зумовленням називають
процес, коли в результатi навчання iндивiда умовний стимул
з’єднюється з безумовним. Другий процес – iнструментальне та
оперантне зумовлення – полягає в тому, що багато типiв соцiальної

поведiнки залежить вiд позитивного або негативного результату.
Щедрiсть, готовнiсть допомогти, агресивнiсть, а також статево
рольова поведiнка – все це може одержати як позитивне пiд
крiплення, так i гальмуватися покаранням. Третiй полягає в
навчаннi пiдростаючої особистостi морально поводитися у процесi
спостереження. Так, психологи звернули увагу, що дiти не завжди
наслiдують те, що бачать. Тому дослiдження соцiального навчання
якраз були спрямованi на виявлення умов, за яких вони засвоюють
нове в поведiнцi у результатi спостереження або вiдтворюють те, що
впiзнають [10, с.167].
Традицiйною обмеженiстю зарубiжних авторiв було виконання
дослiджень моральної сфери особистості у межах якогось одного
пiдходу, наприклад, когнiтивної психологiї, спрощення процедури
експериментальної перевiрки висунутих гiпотез, наприклад, зведення
вивчення до аналiзу суджень дiтей про ситуацiю моральних колiзiй.
Якщо зарубiжнi автори в основному зосереджуються на вивченнi
реальностей прагматичної моралi, яка не пов’язана однозначно з
гуманiстичними цiннiсними орiєнтацiями, то вiтчизнянi психологи
у своїй більшості керувалися досить жорсткими визначеннями
моральної поведiнки. Так, С.Г.Якобсон вважає, що справдi
моральним є лише той вчинок особистостi, котрий вимагає вiдмови
вiд своїх iнтересiв [15]. Подiбно до цього О.М.Прихожан вiдзначає,
що “дiї, вчинки, спрямованi на зовнiшнє дотримання норм, але не
зумовленi iнтересами суспiльства, iнших людей, а якими небудь
iншими мотивами... за самою логiкою моралi не можуть бути
названими як моральнi” [9, c.143].
О.Є.Насиновська [5] також протиставляє альтруїстичнi та
корисливi форми поведiнки. Як повноправний предмет вивчення
прагматична мораль була представлена, мабуть, лише в працях
I.В.Суботського, який видiляє прагматичнi моральнi вчинки, що
вiдповiдають нормам, але орiєнтуються на соцiальне заохочення i
безкорисливi дiї, якi не передбачають iнших цiлей, крiм бажання
зробити благо для iнших людей [12].
Не аналiзуючи наведенi визначення ґрунтовно, зауважимо, що в
них вiдбито розумiння морального вчинку як початково непоєднаного
з власними iнтересами суб’єкта: суто моральна мотивацiя жорстко
протиставляється прагматичнiй, егоцентрична орiєнтацiя – просо
цiальнiй, iндивiд – групi тощо. В результатi мораль повсякденностi була
обдiлена увагою вiтчизняних дослiдникiв, а зарубiжними авторами був
забутий гегелiвський критерiй об’єктивного блага в свiтi.
Вивчення становлення моральної поведiнки особистостi не
обмежується аналiзом значення свiдомостi. Необхiдно з’ясувати роль
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неусвiдомлюваного у цьому процесi, на чому наголошують дослiд
ники. Вiдомий психолог О.Селiханович [11] писав:”В основi
моральної свiдомостi лежать глибиннi iнстинкти життя: iнстинкт
самозбереження, страх перед загибеллю та руйнуванням i таке ж
могутнє прагнення до творчостi. Тому в моменти морального
просвiтлiння людина найкраще усвiдомлює, в чому сутнiсть життя,
в чому її суть i призначення” [11, c.31]. Ерос добра, мудростi, краси
вiчно живе в нас i нi на хвилину не дає нам заспокоїтися (Платон). У
фундаментальних працях З.Фрейда [13] вказується на такий
компонент особистостi, як “над Я”, що прямо стосується совiсної
поведiнки. У структуру цього утворення значною мiрою включаються
й неусвiдомленi елементи. Це тi моральнi норми, принципи i правила
поведiнки, якi вже в ранньому вiцi дитина засвоює в сiм’ї. Мати і батько
здійснюють ні з чим незрівняний вплив на становлення морального
досвіду дитини, засвоєння нею норм правильної поведінки. Батьки та
інші близькі особи виступають стосовно дитини не тільки як
найвпливовіші ініціатори змін в поведінці, а й як провідні фігури, які
підтримують уже усталені форми її поведінки. Виховний вплив мають
не стільки слова, повчання, роз’яснення, скільки враження, одержані
дитиною в сімейному колі. Сім’ї належить пріоритет у вихованні
соціальної, емоційної і моральної культури дошкільника.
Людина як iстота пристрастна “легко звалюється i провалюється
у безодню”[1, c.73]. Стихiйний та iррацiональний елемент в нiй “є не
тiльки результатом падiння людини, але є, перш за все, результатом
свободи, що передує буттю i свiтотворенню меонiчного начала,
прихованого за всiм буттям” [там же, c. 62].
Моральний закон, “що завжди має соцiальний характер, вимагає
перемоги над первiсним хаосом iнстинктiв, але хаос iнстинктiв
заганяється законом всередину, вiн не переймається i не про
свiтлюється” [1, c.89]. “Основне плачевне вiдкриття, яке зробила
сучасна психологiя i патопсихологiя, є вiдкриття непрямоти й
неправдивостi людини не тiльки стосовно iнших, але i стосовно самого
себе. Це є справжнє багатство людського пiдпiлля грiховної безоднi в
людинi, падiння всiх пiднесених iлюзiй” [там же,c.75]. При цьому
людськi пристрастi й потяги, подавленi моральною свiдомiстю, не
завжди корисливi, егоїстичнi i шукають насолоди. Вони є “тим,
матерiалом, який може бути перероблений у вищий якiсний змiст
життя”[там же, c.126]. “Одне iз джерел людського страждання
корениться в тому, що людина не подобається собi, викликає до себе
вiдразу, не може полюбити себе. Мiж тим, як є небхiдна Богом
позначена любов до себе як Божого творiння, любов до себе як образу
й подоби Божої. Треба любити ближнього, як самого себе. Значить,

треба й самого себе любити, поважати в собi образ Божий” [1, c.78].
І інколи “людина сходить з розуму, жертвує iнтелектом внаслiдок
неможливостi розв’язати моральнi конфлiкти i завдання життя” [там
же, c.76].
У моралi неусвiдомлюване проявляється у тих ситуацiях, коли
людина актуально не дає собi звiту за те або iнше моральне ставлення,
не усвiдомлює свої мотиви, а дiє пiд безпосереднiм впливом тих чи
iнших власних моральних установок, емоцiй, почуттiв та iнтуїцiї
[6]. Досить своєрiдним i характерним проявом цього є моральна
iнтуїцiя, коли “людина неусвiдомлено зберiгає у своїй пам’ятi
матрицю деяких моральних ситуацiй та їх розв’язкiв, якi за
необхiдностi миттєво виринають на поверхню свiдомостi, випе
реджуючи хiд рацiональних мiркувань.
Основними характеристиками моральної поведінки є моральні
почуття, моральна діяльність, моральні стосунки. Моральні
почуття – це сталі прояви суб’єктивного, особистого ставлення
людини до себе самої, інших людей, предметів і явищ, що мають для
неї особисте значення, пов’язані з особистими потребами та
інтересами. Почуття дозволяють спрямовувати “знання” на
“свідомість” й здійснювати вчинки, іншими словами, це умова інтеріо
ризації, засвоєння моральних норм. Знання моральних принципів і
особисте ставлення до них роблять можливими також другий і третій
компоненти моральної культури особистості: це культура моральної
діяльності й культура моральних стосунків. Моральна діяльність –
це моральний бік суспільної діяльності, що спричиняється мо
ральними мотивами: бажанням творити добро, підкорятися почуттю
обов’язку, досягати морального ідеалу. Моральні стосунки – це
сукупність залежностей і зв’язків, що виникають у людей в процесі
моральної діяльності (взаємодопомога, чуйність, солідарність,
згуртованість тощо). Саме через моральну діяльність і моральні
відносини формується і реалізується моральна програма людини,
певний рівень її особистої моральної культури.
Моральні почуття вивчалися багатьма педагогами і пси
хологами, проте досі не вироблено їх чіткої класифікації. Спробуємо
окреслити перелік моральних почуттів, які були простежені нами в
ході експериментального дослідження.
1. Почуття справедливості – це переживання дошкільниками
свого прагнення втілити в життя правду. Це почуття ґрунтується на
усвідомленні дитиною узагальнених норм “добре” і “погано”, яких
вона дотримується під час розподілу іграшок і ролей.
2. Почуття емпатії – здатність дошкільника розуміти пере
живання інших людей з приводу образи, несправедливого ставлення
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і відповідним чином відгукуватися на них, виявляючи співчуття,
чуйність, готовність допомогти.
3. Почуття довіри – це почуття, яке виявляється дошкільником
щодо тих людей, які викликають у нього позитивні оцінки. Дитина
відкрита до різного роду контактів, готова розповісти про своє
заповітне, довіряє секрети, ділиться інтимними переживаннями,
думками, очікуваннями тощо. Підґрунтям для виникнення такого
почуття є позитивний досвід спілкування з близькими дорослими,
звичка розраховувати на їх підтримку та захист.
4. Почуття сорому в дошкільника – це почуття тривоги за свою
репутацію. Воно виникає, коли дитина відчуває, що її поведінка не
відповідає очікуванням оточуючих. Переживаючи це почуття, дитина
хвилюється: “Що про мене подумають?”, “Що про мене скажуть”. Докори
сумління важлива форма прояву моральної свідомості. Совість – це
рефлексивна емоція, болісне переживання індивідом своїх вад та
моральної недосконалості. Вона визначає нормативно ціннісні контури
дозволеного і бажаного в поведінці та діяльності. У психологічному плані
совість – вищий рівень самодетермінації моральної поведінки людини. У
дошкільників совість лише починає формуватися, виконуючи функцію
самоконтролю. Про наявність совісті свідчить виконання дитиною
засвоєних моральних принципів без спонукань.
5. Почуття альтруїзму – переживання, яке виявляється у
готовності дитини діяти безкорисливо, незважаючи на свої інтереси.
Прикладом може бути безкорислива турбота дитини про рідних і
друзів: “Не буду дивитися мультики, бо в мами болить голова”, “Буду
гратися сам і тихо, бо тато працює”.
6. Почуття відповідальності – переживання дитиною покла
деного на неї обов’язку. У процесі дослідження нами було залучено
групу дошкільників (24 дітей) до виконання певних вимог, за які
треба було в кінці заняття прозвітуватися. Нами було запропоновано
дітям варіант гри, при якій перед дівчатками було поставлено
завдання прибрати в ігровій кімнаті іграшки і одяг. З хлопчиками
“таємно” було встановлено домовленість про те, що вони будуть
виконувати більш важку – “чоловічу” – роботу. Яка саме це буде
робота хлопчикам не пояснювалося. Дівчатка всі з задоволенням
виконували покладені на них завдання і прозвітувалися, сприй
маючи їх як обов’язкові для виконання, а хлопчики частково (3
дітей) проігнорували правила гри, що було підтверджено їхніми
відповідями: “А я не хотів прибирати”, “Я забув, що мені щось треба
було зробити”, “А я хотів бавитися в іншу гру”. Проте решта з них (9
дошкільників) були захоплені саме “таємними” домовленостями і
пропонували дівчаткам свою допомогу в спільній грі, а саме: носити

іграшки, подавати одяг. При цьому діти супроводжували гру такими
репліками, як: “Візьми, будь ласка”, “Дуже дякую за допомогу”.
Наприкінці виконання завдання з дітьми було проведено бесіду, в
результаті якої з’ясувалося, що дана гра привабила дітей як
можливість допомогти дорослим. Дітей охоплювало почуття гордості
за свою роботу, вони відчували відповідальність за її виконання.
Отже, ми можемо зробити висновок про те, що гра визначає різні
сторони розвитку особистості дошкільників, у тому числі мо
ральності. У грі відбувається засвоєння моральних правил і вона
залишається одним із найважливіших засобів виховання моральної
поведінки: діти вчаться стримувати свій егоїзм, поступатися
власними інтересами, підкорятися загальноприйнятим правилам.
Одночасно в іграх формуються основи організованості, ініціа
тивності, взаємодопомоги, відповідальності.
Отже, вивчення моральної поведінки особистості дошкільника
повинно враховувати її амбівалентність, як атрибутивну харак
теристику людської суб’єктивності, об’єктивну і суб’єктивну
відповідальність, зв’язок між розвитком когнітивних структур та
становленням моральних почуттів і дій дитини. Вивчення моральної
поведінки не обмежується аналізом значення свідомості, але
необхідно також розглядати неусвідомлюване у цьому процесі, що
проявляється в моральній інтуїції, моральних звичках.
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вчинок, моральні якості, моральні норми, моральні цінності.
В статье раскрыты психологические условия становления нрав
ственной самооценки как основной составляющей нравственного
самосознания у младших школьников. Установлены уровни нравственной
самооценки младших школьников. Исследовано эмпирические показатели
траектории их нравственного развития.
Ключевые слова: нравственная самооценка, нравственное поведение,
нравственный проступок, нравственные качества, нравственные нормы,
нравственные ценности.

У статті розкрито психологічні умови становлення моральної
самооцінки як основної складової моральної самосвідомості у молодших
школярів. Встановлено рівні моральної самооцінки молодших школярів.
Досліджено емпіричні показники траєкторії їхньої морального розвитку.

Нові суспільні відносини, що складаються в українському соціумі
і впливають на характер особистісних стосунків, зумовлюють
необхідність підвищення рівня свідомості людей на основі засвоєння
ними моральних цінностей. Відомо, що розвиток моральної
свідомості проходить низку етапів, однак у зарубіжній та вітчизняній
психології існує декілька точок зору на особливості послідовності та
проходження кожного періоду. Актуальною постає проблема
моральної самосвідомості, зокрема її основної складової адекватної
моральної самооцінки, яка є конструктивним елементом самосві
домості, показником рівня її розвитку, однією із суттєвих її
характеристик. Це вимагає нових підходів до формування адекватної
моральної самооцінки у молодших школярів.
Свого часу Л.Виготський [5], вивчаючи проблему самосвідомості,
визначив показники, які характеризують її структуру: 1) накопичення
знань про себе, зростання їх зв’язності та обґрунтованості; 2) поглиблен
ня знань про себе, психологізація (поступове входження в образ уявлень
про власний внутрішній світ); 3) інтеграція (усвідомлення себе єдиним
цілим); 4) усвідомлення власної індивідуальності ; 5) розвиток внутрішніх
моральних критеріїв при оцінці себе, своєї особистості; 6)розвиток
індивідуальних особливостей процесів самосвідомості.
І.Чеснокова [23] розглядає самосвідомість в єдності трьох сторін:
пізнавальної (самопізнання), емоційно ціннісної (самоставлення) та
дієво вольової (саморегуляція). Самосвідомість згідно з позицією
вченої є процесом, сутність якого полягає у сприйнятті особистістю
численних образів самої себе в різних ситуаціях і у поєднанні цих
образів в єдине цілісне утворення – уявлення, а потім і в поняття
свого власного Я. В результаті цього процесу формується узагаль
нений образ Я. Тут самопізнання представлене як узагальнення, де
образ сприйняття – загальне, стійке уявлення – поняття, що виникає
на основі численних образів самого себе в різних ситуаціях.
Самосвідомість як суперечлива єдність розуміється у єдності
мінливого і стійкого щодо ставлення особистості до себе.
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The article examines the moral behaviour of preschool child personality,
process and mechanisms for its functioning and development.
Key words: ambivalence, moral, moral behavior, responsibility, empa
thy, altruism, conscience.
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