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Анотація. Стаття присвячена актуальній  проблемі сучасної дошкільної 

освіти - становлення самості дитини раннього віку в умовах сучасного 

медіа-простору. Авторка статті визначає педагогічні умови становлення  

самості дитини на етапі раннього дитинства медіа-засобами.     
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СТАНОВЛЕННЯ САМОСТІ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО МЕДІА-ПРОСТОРУ 

Статья посвящена актуальной проблеме современного дошкольного 

образования - становление самости ребенка раннего возраста в условиях 

современного медиа-пространства. Автор статьи определяет 

педагогические условия становления самости ребенка на этапе раннего 

детства медиа-средствами                                                                 
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Article prysvyachennnyaa actual problem of modern preschool education - 

becoming self-young child in today's media space. The author of the article defines 

the pedagogical conditions for the formation of the self of the child at the stage of 

early childhood media means. 

Key words: sel, media space,elementary school.  



        Сьогодні триває активний пошук нового статусу людини у 

глобалізованому інформаційному суспільстві. Істотні зміни, трансформаційні 

процеси, що зачіпають всі області соціального, в першу чергу позначаються 

на дитині, безпосередньо впливають на її особистість. Останнім часом у 

суспільстві став відчуватися соціальний запит на наукове осмислення змісту, 

механізмів становлення самості дитини, особливо, коли дитина з раннього 

дитинства виявляється в оточенні техносфери, істотною частиною якої є 

засоби масової інформації та комунікації. У цьому контексті значно 

посилюється увага дослідників  до процесу становлення самості, зокрема, на 

етапі раннього дитинства в  умовах сучасного медіа - простору.  

       Аналіз наукових джерел виявив неоднозначність трактування у 

визначенні  поняття "самість"; з одного боку вчені досить одностайно 

визначають самість як ядро особистості (К. Юнг), з іншого боку, деякі 

дослідники (В. Мясищев, А.. Ковальов та інш.) вважають, що самість 

формується у наслідок взаємодіючих природжених якостей особистості і 

впливів оточення, інші (С. Рубінштейн, К. Юнг ) вважають, що cамість є  

виразом психологічної цінності окремого індивіда [6, с. 167-189]. 

Психологічні уявлення про сутність та закономірності становлення 

особистості на етапі  раннього віку висвітлені у дослідженнях Л. Божович, І. 

Беха, М. Вовчик-Блакитної, О. Запорожця, М. Лісіної, В. Котирло, О. 

Кононко,  Г. Люблінської, В. Мухіної та ін. [5, с. 45-53]. Суттєві 

напрацювання з питання впливу медіа на формування самості дитини 

раннього віку належать таким авторам, як Л. Зазнобіна, М. Маклюєн, Л. 

Мастерман, О. Федоров [1]. Проте,  недостатьно уваги приділяється 

висвітленню педагогічних умов становлення самості дитини раннього віку в 

умовах сучасного медіа-простору.        

       Зазаченні положення зумовили мету статті, що полягає у віствітленні  

педагогічних умов становлення самості дітей раннього віку в сучасному 

медіа-просторі.  



            У сучасних дослідженнях поняття "самість" вживається в різних 

значеннях, а саме: самість - центр особистості, навколо якого групуються всі 

інші системи, мета життя, до якої люди постійно прагнуть, але рідко 

досягають (К.Юнг);  «одноосібність», «дійсність» індивіда, його тотожність 

самому собі (Е. Едингер); система уявлень людини про саму себе; 

«організатор» активності людини, спрямований на самозміну, саморозвиток, 

самоздійснення (А. Адлер, Д. Хіллман); цілеспрямованість усієї особистості 

на здійснення максимуму потенційних можливостей індивіда  (Л. Стейн); 

стійке ядро Я-концепції, основи якого, закладаються ще у віці немовляти  (О. 

Кононко) [3, с. 158-199].  Одже, на нашу думку, самість – це ядро собистості, 

архетипичне за своєю натурою, яке залежить у власному індивідуальному 

перевтіленні від чуттєвих переживань та впливу зовнішних факторів  на етапі  

раннього дитинства.   

     Вивченню питань становлення самості  дітей раннього віку присвячено 

чимало фундаментальних робіт:  становлення самості ( елементарного 

образу-Я)  як умови формування самостійності, суб’єктності, як прояву 

активності особистості на  етапі раннього дитинства (Б. Ананьєв, В. 

Зеньковський, Є. Ісаєв);  становлення рефлексивних рис самості як ядра 

особистості (М. Єлагіна, В. Мухіна, Н. Непомняща, А.Силвестру, Р. 

Створкіна) [2].   Одним із сучасних провідних дослідників проблеми 

становлення самості на ранніх етапах онтогенезу є В.С.Мухіна. Вона виділяє 

п’ять основних ланок цього процесу: власне ім’я й тіло, домагання визнання, 

статеву ідентифікацію, психологічний час і соціальний простір особистості. 

Тобто, початок розвитку особистості обумовлений соціальними подіями в 

житті дитини. У першу чергу вона виділяє себе як персону (це відбувається 

протягом усього раннього і навіть дошкільного дитинства), як носія певного 

імені (власне ім’я, займенник "Я" і певну фізичну зовнішність). Надалі, "Я-

образ" формується з емоційного (позитивного чи негативного) ставлення до 

людей і з виявлення своєї волі ("Я хочу", "Я сам"), що виступає як конкретна 

потреба дитини. Дуже скоро починає проявлятися домагання визнання, яке 



має як позитивне спрямування, так і негативне. У той же час у дитини 

формується почуття статевої приналежності, що також визначає особливості 

розвитку самості [6, с. 173-176]. Далі у дитини виникає відчуття себе в часі, у 

неї з’являється психологічне минуле, теперішнє й майбутнє, вона по-новому 

починає ставитися до себе самої – для неї відкривається перспектива 

власного розвитку, який здійснюється за допомогою основних вікових 

новоутворень: потребою у спілкуванні ( М. Лісіна) та потребою у емоційних 

та інформаційних враженнях (Л. Божович).  Таким чином,  на етапі раннього 

дитинства становлення самості залежить від найближчого соціального 

оточення дитини та інформаційного простору  .  

     Сучасна людина з раннього дитинства  опиняється в інформаційному полі, 

яке безумовно впливає на її самість.  Мас-медіа створюють своєрідний 

інформаційний світ, за допомогою якого дитина формує певні уявлення про 

себе та інших.  Так,  у дослідженнях Г. Апостолової розкрито негативний  

вплив медіа- простору на формування самості малюка раннього віку: дитина 

сприймає телебачення або компьютерну гру,  як  одну реальність, яку вона не 

може відчути, тобто відсутній тілесний досвід пізнання себе та 

навколишнього світу; відсутнє "живе" спілкування, яке є основою пізнання 

себе та оточуючих людей; у більшості випадків медіа-індустрія "спеціфічно" 

впливає на самосвідомість   дітини саме цієї вікової групи, оскільки вона не 

може самостійно обрати необхідне для засвоєння людських цінностей [1].  

Разом з тим, коли дорослі контролюють потік  інформації, яку отримують 

діти, вона перетворюється на виток формування життєвих цінностей 

особистості. Таким чином постає питання визначення педагогічних умов 

становлення самості дитини раннього віку в умовах сучасного медіа-

простору, а саме:  створення позитивного медіа-простору, формування 

ситуації успіху медіа-засобами.  

    Для реалізації означених педагогічних умов становлення самості дитини на 

етапі раннього дитинства нами було розроблено компьютерну збірку 

"Дитячий світ" до складу якої увійшли: медіа-казки, доступні для сприйняття 



цією віковою категорією ("Чарівне люстерко",  "Лісові гості", "Сонечко");  

мультиплікаційні фільми  ("Веселі ведмедики",  "Доброго ранку малюк"), 

випуски телепередач "Скринька казок", рекомендації для батьків та 

вихователів.   

       Проведене дослідження дозволило нам зробити наступні висновки. 

Сьогодні медіа-простір є одним з провідних факторів становлення самості на 

етапі раннього дитинства.  Інфрмаційні враження, які виникають на ранніх 

вікових етапах, мають неперехідне, "абсолютне" значення для всебічного 

розвитку особистості, роблять свій особливий  внесок у формування 

людської самості.  Подальше дослідження планується провести у напрямі 

розробки й теоретичного обґрунтування інтегрованої моделі впливу медіа-

простору  на становлення самості дитини раннього віку. 
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