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V nітчи1юшій ме1о:щц1 11иІ\Ладанн11 бiQ;Jl)І ії, n1.:да1щ іщ "' nсихолоr~І 
11аця111:.ькоІ доби до 11роблещ1 самос11ідомосr1 школяра шер1авс11 у своїх npaiцx 

Іі І o\11a11i.tв 11 ]. У•1е11ніІ 1рак1·увuв самосвіuомість ЧІ\ с11стемотвірне нa•tano 
в11уч.11шньоrо свпу людин11 Пр11 цьому вш ро·3мt:жовував са"юсвідомість і 
осuбистіснс «Я» людш111 , ро1rлидаючи «Я» і вс1 йоrо складові як продукти 
~амосвідомос11 В рез}льтап спостерсжеrшя за поведінкою ~юдини або багатьох 
JІІІ.Ідей ) 11одіб1тх с11ту.щіJІ\ 1.ш11р.щьоttусться уявлення. а Пl•rім і 11<>н11 1тя про 

ІІСВІІ) психо110rіч11у я кіс r1" р11с) 11юдин11 Потrм відбуваєтьс>1 nrренесення цієї 

якuсrі на самоrс себе. в pe·1yJ11.ra11 чort' в1нна•1аю1 ься міра вираження цієї якості 

у тодиш1. форми ї1 внJІву. рівснh ро1витку .-ощо Віm·ак, ус11ідомJ1сння самої 

себе. ст1йкс смоціЛкс с1авле1111я до с.:ебе ста( характсронш і•11юю рвсою 
особ11 с~ості. За БГ. Анзнм:вим, 0011 0 :!аверш~ с crpyкrypy хара1перу, забезпечує 

Іюго цілісність, в 11 ко11ую•111 функцію саморсrулювашrя та самоконтролю і 

спр11яю•ш стаб1лі1ації вну1 рішньої єдності uсоб1ктос1·і [І]. 

Істотною стороною 1м1сту самосві;юмості 111одю1и П Р 1 Іамата вважає 

}Свщомлс1111я своr1' власного ста11овлс11ня 1 роJвитку «!301111 нроявляється у 

·ща1 ності 11юд11н11 таходит11 схоже 1 відмінне у своїй особистості на різн11х 
еrапах розвитку. в здатності вщтворювати у пам'яті вс1 основш подtі свого 

м1rгrя в тііі nослідовно~'Ті, 11 якііі во1щ відбувалися, в з:~ап1ості 1бері111ти єдність 

свосї особ~t на фоні осзнсрервиих її змш, у 1датнос1 і враховува r11 минуле у 

lС11ср1шньому, 11ерсдба•~ат11 майбуп1с тощо» (3. с. 14] Формами яшву 

самосвідомості вченні\ вважас чнслс11н1 й рі·.11юмаштt11 властивості особистості, 
ЩО MO)f\YTb бутн ЯК ПОЗИТИВНИМІІ. так і неrаnІВНІІМ ІІ. ЛоЗІПtІRНі властивості П. р, 
Ча\tата поділяє 11а три rpyni1 

Перша 1 рупа вщ1сн1восrі , пов 'язс~ ні щебіJ1ьшш·о ·1 11і11н.~.1ш.111.1ю1u діяльні~'ТІО 
людини До ІІИА на~1сжать самовід'І)'ТПІ, самосnос.; 1•срежс1111я, само1щі11ка, оцінка, 
самоаналі 1, .:амокрюичніс1 ь Вони вка1ую·1 ь 11а 1да 1 ніс1L. J11одн1111 с11остері1'ЗТ\t за 

самою собою. відчувати себе. оцінювати. мист11и. аналі1увати. критя•1но 

став11н1ся до себе [3. с. 14) Друга група властнвос11. 11ов'язані головним чmio~ 
.1 вольовою дія.1ьніс1ю людини. До таки\ власти110С1сй налем:пt.: стриманіС'П>. 
nитрнмка, самовладання. самодіяльніС1ь. самоконтрvль. само;щсциnліна, 
самовихова1шя тошо. Через ці вш1стиво~їі виявляються зnат11іс-1 ь людини 
володіти самою собою. здаr111С1ь до самореrуляцї1 . вміння у11ра1тя.т11 своєtо 

11овсді 11кою і д1яльн~1:.по Трет.я 1 pvna в11аспrвості. пов'язані здебільшоrо .3 
«СМVЦІЙІЮІО c1ort)Hl)IO ric1rx1ч~ю·1 дія111.нщ:rі ЛЮДИНИ» ;,11 їх '1111.:Jla входять таю: 
само110•1у17я. само11ова1 а. 1ю•1у·п·я 11щr~ові;t:u~ьності. но'ІуІ 1·я обов'яжу. пo•ryrr• 
сорому. самuпюбство, ша11ш1юбс1 во. 110'1} пя внасної 1 ідност1, сов1~'1·ь тоШ0• 
Чсрс1 ці в11асп11юс11 виявнястr.ся ставлення нюд1111и до сусп111ь11ю. подій і явІf~ 
до шши\ людей і 110 себе. У свою чср1у. 11е1а11111ні форми 11р1•JІВУ сuмосв1дом0С11 
вщображаюrьс~~ 11 11евм11111і J1юд.:іі ор1ппуоа; иси )' своіх ф1·щ•11щх 1 11сихі•UІНJІ. 
с1~111а.'<. прзпш11,но оціню11:~н1 свої :щ1б11ості . кснпрото1шн1 ІІ '1<1с11і 11іі" 1 в•нmr<lf· 



11 11•111•• '1.ІПІІІІІL~ І•) ""6"" н ІІСІ.І:ІІІІР.:ІІ CIТJllM)R:lfll 1.<=••1.·. 1111і11.·11юн;1111 
~І'І • -

. •tt•j•Cr\ j)ll\1111 11 ІІІСДІІІІ-.11 І~ L 71 / 
'.І. • 

11.1 l1CJ'lll•' M) p1811J L':tMUl11 ltH11111>1 Щ() r щ:1юв11им на J>аІІІІІХ U\1101 СН\: ІІІЧІІН'І. 
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, 111) ,,t\11 . ,,, н11\\k'1lІІ)І о 1.·111,1куоан1111 Ос1юв1111м11 в11утрш111ім11 11рийомам11 та І\ Ого 
,:1\ІІН 1 ша1111~ r самоt·пr11йняn я 1 ~ам11с1111стсрсж1::нш1 \2. с. 7) /. ДJtЯ др) 1 що 

111111 .~ с.1м11111 ша1т~ \;~рuк·н:р1111м с rc. що сnів11ідне~.;ення таш. npo себе 

ІІ()JlІ'\1)1 11111. 1·i с1ктем11 «Я І'{ШІ 11ю111ш у с11сrем} <tЯ Я» На ш.ому р1в111 

, •• 1, 1, 11 : 111;11111н ос1юв1111ми АІІ) 1111111111м11 11р11йомам11 вне 1уr1в11.1rь самоаналі1 1 
-~~Іі1•'С\нt1· 11е1111я. На шдставі :шанізу ш1х 11роцесів І. І. Чеснокова доходн·1 i, mкш о 

RІt.:'ІІ~ч11-.~ "І Іошп-1 я щю себе зна•111ою мірою вшrивас на весь уС1 р1й пснх1ю1. 
саі~111 11р11і111яття в цілому . обумовлю' ос11ов11у лін1ю 11овсді11ки . навіть у 
rКJІJ.'\ІІІІ\ ж11ттс в11х умооах» [4, с. 99/. Екс11ср11ме11тальне в11в•1ен11я особл11востеі1 
,"11111Р•1е1111н са,юсощомості шкстярів з 1>із11ими навчальними досяrне11ням11 може 
1;1 іію111>на, 11t:>1 у д1tох nлощина11. V межах першої n1ющ~1ни ·щійснювавсн 

~1 і1о.р•1.11нt11і оt·облнвоL,ей самосвідомос-rі у•1нів -~ різною навчаль11Ою 
rс:1}111.1;1111в111стю 11а nев11ому еп1ПІ їх 1101вчання у nочатков1й школі та з'ясування 

мі\\fРІ t·11с111•111и\ ·1 с1щен1~ій у сн11юмен111 сфер11 самосвіломоrті школярі11 [2. 
с 7']. 1tп)'1·а ш10щи11а макrоа11ал1·1 дт1амію1 ста11nвлеш1я самосвідомості в 
мел.ах ~,)ж1ю1 о рівня на~н1а;11,1111х досян1ень 11ротяrом 1-1ав1 1а1-111я учнів. Так11м 

11111юм, шн 011ошусмо на рот nра1іїи•11юї діяльності у формуванні власної 

сам.•сР.1!ю'1ос 1 і. В·шсмодію•111 ·1 111ощ.м11. с110стеріrаю1ш 1а їх nоведі11кою. 

1кu13нt1і1.11, с1ворю< т<t формус нnас11і духовні нішюс1і. 1а nеревіряс гі. що вже 

tк:1,111кц .1\і11 сформоваш, і на цій 11ідс1-аві уто•шює. корсктус п1 кориrус власне 

СІ<.tІіJ\<':ІІІЯ І.О C<IMt11 о i:eGe. 
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:~ t1•1чч ·~1 ю щ1чи~н1r rься 'J 1991 рuку. Саме в uьuму рш~і було в111.:р1uс 
І.Іі1к11с1111 с11ро()у 1;шрооа.1111тн тесту11аш-1я n1111ускникіn 1агащ.ноосвіт11іх шкіл 
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