
Велике Я маленької дитини: від народження до трьох років 

 

У період від народження до трьох років дитина відкриває для себе своє Я, 

проявляються ознаки її індивідуальності. Вона робить перші спроби заявити світу про 

себе, свої потреби і бажання. Роль дорослого у створенні сприятливих умов для розвитку 

дитини цього віку надзвичайно важлива, адже від того, наскільки він зуміє прислухатися 

і почути природу потреб дитини, залежатиме її щасливе зростання 

Коли батьки чекають дитину, вони мріють, щоб вона зростала здоровою і щасливою. 

Однак часто вони не замислюються над тим, що означає для дитини відчувати себе 

щасливою. 

Здебільшого перше, що спадає дорослому на думку, коли він чує слово «щастя», — 

це відчуття повного задоволення базових потреб. Виникає запитання, у який спосіб 

можна цього досягнути? Чи існує так званий «рецепт щастя»? Звісно, нічого подібного 

немає. Натомість є тривалий і складний шлях плекання батьками своєї дитини. Вінець 

батьківської любові — розкриття перед малюком дороги до щастя, чуйна допомога у 

кроках по ній. Народжуючись, немовля настільки самостійне у власних бажаннях, що 

примушувати його їсти, митися, спати — зайве, це протиприродно. Варто лише 

прислухатися до потреб дитини, перетворювати її життєві процеси на приємні події, які 

вона сприйматиме радісно. Паростки унікальності дитини проявляються в її потребах і 

бажаннях. Саме тому роль дорослого полягає у створенні сприятливих умов для їх 

задоволення. 

Задоволення потреб дитини 

Потреби дитини визначають успішність її психічного розвитку. Найістотнішою з-

поміж них є потреба спілкування, або потреба в соціальних контактах. Вона 

проявляється в ранньому віці із так званих комплексів пожвавлення і соціальної усмішки, 

адресованої дорослому (матері) під час спілкування. Ідеться не лише про позитивні 

емоційні реакції, а й про спробу показати себе та утвердити своє Я за допомогою мови 

тіла. У такий спосіб дитина ніби проголошує: «Я — людина, зверни на мене увагу! Зараз 

у мене гарний настрій, давай поспілкуємося. Мені подобається, коли ти зі мною роз-

мовляєш, смієшся тощо». 

Також дитина має потребу в фізичному (тактильному) контакті з дорослими 

(батьками). Вона потребує зміни положення, ніжності та ласки, постійного емоційно-

позитивного спілкування під час годування, переодягання, масажу, гімнастики тощо. 

Кожне ласкаве слово дорослого, його дотик до дитини стимулює гормони її росту, 

що неодмінно позначається на її психічному розвитку. Адже тривале лежання в ліжку на 

самоті позбавляє малюка багатьох вражень, що могли б стати запорукою його фізичного 

і психічного зростання, зарядом позитивної енергії. Дорослим не варто боятися мати 

смішний вигляд, коли вони кажуть дитині всілякі милі дурнички, наприклад: «Ти, моя 

лялюсічка- гарнюсічка, лапушка-кабапушка». Малюк, звісно, їх не розуміє, однак такі 

абракадабри дуже милозвучні для його слуху, приносять йому емоційне задоволення. 

Потреба у спілкуванні дуже важлива для загального розвитку дитини. Створення 

сприятливих умов для її задоволення — прерогатива дорослого. У багатьох може 

виникнути запитання: «А до чого тут щастя (та ще й у такому віці)?». На нього фахівці 

відповідають так: потреба у спілкуванні для людини є провідною в житті, упродовж 

якого вона змінює свої форми. У перші роки життя — це потреба в таких проявах 

любові, як турбота й увага матері та близьких, які доглядають за малюком. Пізніше вона 

спрямовується на ширше коло спілкування. Тоді на зміну приходить інша її форма — 

потреба у прояві та утверджені себе, свого Я. Саме тоді життєво необхідною для дитини 



стає можливість бути самою собою і водночас отримувати любов і схвалення оточення. 

Що ж як не це є запорукою щасливого дитинства? 

Становлення Я дитини 

У період від народження до трьох років формується Я-простір дитини. Інакше 

кажучи, значуща для неї площина життя, що охоплює все те, що дитина позначає 

словами «моє» і «своє». Це дивовижне і захопливе відкриття малюк починає з 

ознайомлення із самим собою (спочатку зі своїм тілом, обличчям, а далі — із продуктами 

діяльності та власними якостями), що згодом переростає у свідоме ставлення дитини до 

себе. 

Малюк надто трепетно ставиться до всього, що пов’язано з його Я. Насамперед, до 

звуків власного імені, які для нього є найприємнішими з-поміж усіх інших. У віці 7-9 

місяців малюк добре знає і відгукується на власне ім’я. Фахівці пояснюють це тим, що 

ім'я для дитини — це вона сама. Поза ним дитина себе не уявляє. У ранньому дитинстві 

ім’я лежить в основі формування Я дитини — системи уявлень про саму себе, на основі 

якої вона будує взаємини з іншими людьми і ставлення до самої себе. У кожної дитини, 

яка зростає в любові, є пестливе ім’я, яке створює навколо неї емоційно теплу атмос-

феру. Зменшувально-пестливі імена, лагідні звертання до малюка певним чином 

«замінюють» власне ім’я дитини, підкреслюють її цінність для членів родини. У 

свідомості малюка ім'я є визнанням його значущості й особливості. 

Також дитина проявляє інтерес до своєї зовнішності: розглядає і хапає ручками різні 

частини свого тіла, упізнає себе у дзеркалі тощо. Сприймання дзеркального образу себе 

психологи традиційно пов’язують із пробудженням самосвідомості. Цікавість маленьких 

дітей до дзеркала описав у 1881 році англійський науковець Чарльз Дарвін, який 

вказував на впізнавання дитини себе у дзеркалі як показник розвитку її уявлень про саму 

себе. 

Підростаючи, малюк починає розширювати сферу своєї цікавості, об’єктом якої 

стають його можливості: що він може, а що — ні. Так настає новий період у його 

розвитку — ранній вік, що триває від року до трьох. Це також вагомий етап розвитку 

дитини. Характер його перебігу позначається на всьому подальшому її житті. Чи стануть 

надбання цього етапу міцним підгрунтям для подальшого розвитку малюка залежить від 

дорослих (батьків], які виховуючи, мають створити комфортні умови для гармонійного 

життєзабезпечення дитини. Для цього батьки насамперед мають знати, що саме плекати 

в дітей, а лише потім з'ясовувати, як це робити, щоб не зашкодити. 

Особливість другого року життя дитини полягає у тому, що вона вперше 

усвідомлює, тобто розуміє, що сама може, наприклад, дістати іграшку, яка її зацікавила; 

підійти до будь-якого предмета тощо. А основне — що для цього їй не потрібно 

звертатися по допомогу до дорослого. Вона робить для себе відкриття: що може зробити, 

на що здатна, чого хоче. 

Заради задоволення своїх потреб дитина цього віку стає справжнім дослідником. 

Водночас із досвідом власних дій із предметами, вона порівнює себе з матір'ю і батьком, 

братами і сестрами — одержує в такий спосіб перші відомості про свої можливості, які 

дають їй змогу перейти на вищу сходинку розвитку. 

Складно перерахувати все те, що вміє дитина другого року життя. Усі її дії та вміння 

сповнюють її відчуттям гордості та радості за свої досягнення, надають віри у власні 

можливості. Однак, відчуваючи свою «могутність», дитина починає свідомо підкоряти 

поведінку інших людей своїм інтересам («Почитай!», «Грайся!», «Пересядь!»), впливати 

на неї, повставати проти обмежень. Вона прагне про все скласти власну думку. У цьому 

віці дитина вперше промовляє «Я сама!», відхиляючи спроби дорослих допомогти їй у 



чомусь, наприклад, злізти з високого крісла. У відповідь на таку пропозицію батьки мо-

жуть почути голосний плач. У такий спосіб дитина проголошує, що вона — особистість, 

і дорослі не можуть із цим не рахуватися. 

Почуття незалежності та самостійності до другого року життя дитини вирізняються 

нечіткістю і є малозрозумілими для неї. Проте на другому році життя вони стають 

настільки виразними, що не помітити їх неможливо. Дитина прагне звільнитися від 

опіки. І це бажання не є чимось страшним і загрозливим для виховного процесу. Воно 

засвідчує, що дитина нормально розвивається, змінюються не лише її фізичні якості 

[зріст, вага тощо], а й психічні. 

 

Центрація уваги дитини на собі віддзеркалює складний і водночас важливий етап її 

внутрішнього зростання і самотворення, на якому вона: 

• усвідомлює свою значущість для рідних та близьких, вчиться цим користуватися; 

• формує образ свого Я, починає цінувати власні чесноти, досягнення, уміння; 

• проявляє до себе симпатію і довіру; 

• оволодіває здатністю обстоювати власні інтереси та права на певні дії. 

Без цих компонентів психічний розвиток маленької особистості в цілому 

неможливий. 

 

Сутність кризи трьох років 

Коли батьки дедалі частіше стикаються із ситуаціями, у яких дитина категорично 

відмовляється робити те, про що дорослі її лагідно просять, а її вередування 

перетворюються на впертість, що плавно переростає у протест-бунт — це засвідчує, що 

дитина перебуває на переломному етапі свого життя, переживаючи і проживаючи так 

звану кризу трьох років. 

Сутність кризи трьох років полягає у психологічному відокремленні Я дитини від 

оточення. Малюк починає усвідомлювати себе незалежним від дорослих та розуміти, що 

іноді його бажання не збігаються з їхніми, що йому подобається не те, що мамі з татом. 

Малюку не хочеться відмовлятися від своїх бажань, натомість він старанно намагається 

обійти бажання інших. І дедалі частіше дорослі можуть почути від дитини: «Хочу» чи 

«Не хочу». Наприклад, «Кашу — не хочу, а цукерку буду». У такому разі варто шукати 

альтернативи. 

«Гуляти піду, а панамку одягати не буду!» — вередує дівчинка. Мама, не 

наполягаючи, іде з донькою гуляти, а панамку бере із собою. Згодом мама дає дівчинці 

можливість погратися в пісочниці, побігати на дитячому майданчику, катається з нею 

на гойдалках. Коли дитина гралася на сонці, їй напекло в голівку. Тоді, витягнувши 

панамку, мама звернула її увагу: «Бачиш, як добре і зручно бути в панамці, коли спека, а 

хочеться продовжувати гратися на вулиці, а ти не хотіла її надягати». 

Насправді це складний і відповідальний момент, що потребує від дорослих 

розуміння і терпіння. Із одного боку, дитина ще дуже залежна від дорослих, від їхньої 

допомоги, а з іншого — отримуючи її, вона дратується, вередує і протестує, 

сигналізуючи таким чином про обмеження свого Я. Це лише деякі специфічні прояви 

симптоматики кризи трьох років. 

Фахівці стверджують, що найважливішим досягненням кризи трьох років є 

виникнення в дитини нового почуття Я — особистісної незалежності, що спонукає її до 

самостійних дій. Вона пишається своїми досягненнями і прагне в чомусь бути ліпшою. 

Це чудова позиція. Тому кожний результат її діяльності стає для неї ствердженням 



власного Я, у якому розквітає її почуття власної гідності. Звідси й підвищена вразливість 

і чутливість до оцінювання досягнень дитини та її поведінки в цілому з боку дорослого. 

У період кризи трьох років дитина як ніколи потребує того, щоб зрозуміти, що її 

люблять такою, якою вона є (навіть із «мордашкою-замараш- кою»], що її цінують, 

поважають і вірять у неї. Тому важливо, щоб дорослий повсякчас виявляв упевненість у 

тому, що малюк хороший, лагідний, слухняний, що він обов’язково навчиться всього, 

чого не вміє зараз. Лише батьківська любов і віра формують у дитини життєвий оптимізм 

і бажання бути хорошою. 

 

Симптоми кризи 

Ситуації, коли дорослі не помітили чи гірше — не захотіли побачити і зрозуміти 

свою дитину і ті зміни, які відбуваються в ній, спричиняють «вибух» Я дитини, що 

прагне власного простору, автономії, самостійності та поваги до себе. У такому разі 

проявляються симптоми кризи трьох років, зокрема: 

• негативізм — спонукає дитину чинити опір всупереч своєму бажанню. Малюк 

відмовляється робити те, про що його попросили лише тому, що його попросили про 

це. Здебільшого негативізм має вибірковий характер. Наприклад, дитина 

відмовляється виконувати прохання лише мами або тата. Із іншими вона поводиться 

слухняно. Основний мотив, що спонукає дитину, — робити все не так, як просять, а 

навпаки; 

• непокірність — відрізняється від негативізму тим, що вона безособова, оскільки 

спрямована не проти конкретної людини, а проти способу її життя, певних правил. За 

суттю це прихований бунт проти того, із чим дитина мала справу раніше. Батьки 

мають пам'ятати, що в разі авторитарного способу виховання непокірність є однією з 

основних рис кризи трьох років; 

• упертість — це реакція дитини, коли вона наполягає на чомусь не тому, що їй справді 

цього хочеться, а тому, що вона це вимагає. Частенько батьки, ставши на позицію 

«хто кого», погіршують ситуацію і лише закріплюють прояви впертості, «заганяючи 

дитину в кут», позбавляючи її можливості гідно вийти з конфліктної ситуації. Напри-

клад, «Ти робитимеш так, як я сказав, інакше...». Цим вони завдають подвійного удару 

по Я дитини; 

• свавілля — проявляється в тому, що малюк у своїх діях не керується словами «не 

можна», «не потрібно», а робить лише те, що вважає за потрібне, доходячи іноді до 

абсурду; 

• протест-бунт — поведінка дитини має протестний характер, ніби вона перебуває у 

стані війни з оточенням. Однак один конфлікт породжує інший, лише погіршуючи і 

без того складну ситуацію; 

• агресія — проявляється як наслідок знецінювання. У цьому разі знецінюються старі 

симпатії, прихильності дитини до речей, людей, до правил поведінки. Вона може 

почати вживати лайливі слова, яких у сім’ї не вживають. Окрім того, для трирічного 

малюка можуть втратити цінність улюблені іграшки, книжки. Тоді він їх кидає, рве, 

дає їм негативні назви; 

• деспотизм — загострений прояв агресії щодо найближчого оточення. У таких 

ситуаціях малюк має в сім'ї необмежену владу. Він нехтує чужими бажаннями, не 

рахується ні з ким і ні з чим. Така поведінка переважає у сім’ях, які виховують одну 

дитину за принципом «кумира сім’ї». Дитина з усіх сил намагається проявити владу 

над оточенням, прагне досягти положення, яке вона мала раніше, коли дорослі 



виконували всі її забаганки. Якщо в сім’ї кілька дітей, цей симптом можна назвати 

ревнощами. Дитина прагне до одноосібної влади і тому проявляє ревнощі до братів і 

сестер, із якими їй доводиться ділити цю владу. 

 

Наслідком прояву перерахованих симптомів кризи трьох років можуть бути не лише 

зовнішні конфлікти, а й внутрішньо особистісні, що спричиняють появу в дитини 

болісних переживань, стану психічного напруження, оскільки не задовольняються її 

потреби, інтереси тощо. Такий стан може спричиняти певні невротичні прояви (енурез, 

нічні страхи, заїкання тощо). 

 

Завдання батьків 

Криза трьох років — це криза соціальних взаємин, взаємоставлення особистості 

дитини й оточення. У деяких дітей вона триває майже до чотирьох років. Якщо в дитини 

з’явилися симптоми кризи трьох років, варто найшвидше позбавитися цих небажаних 

проявів. Насамперед, батькам потрібно змінити свою позицію: переглянути стиль 

взаємодії з дитиною, а якщо наявна гіперопіка, то замінити її на партнерське спілку-

вання, сприяти прояву дитячої самостійності (у розумних межах] тощо. Наявність і 

реалізація таких кроків дасть позитивний результат: конфлікти і труднощі спілкування не 

виникатимуть або матимуть тимчасовий характер. 

Оскільки дитина може бути цілком самостійною лише під час гри, то саме її слід 

використати як засіб 

розв'язання конфліктних моментів. Водночас гра дає чудову можливість дитині 

проявити себе (яка дитина не любить гратися?), а дорослому — ліпше зрозуміти свого 

малюка та його бажання. Наприклад, замість того щоб квапити дитину, дорікати їй у 

повільності та незграбності, а тим паче нав’язувати свою допомогу, наприклад під час 

ранкових одягань, ліпше запропонувати їй зібрати до дитячого садка улюблену ляльку чи 

ведмедика. Нехай дитина одягає іграшку, а батьки в цей час зможуть допомогти їй. 

Під час гри та за її допомогою дитина позбавляється безглуздої впертості, 

перетворює її на цілеспрямованість і наполегливість своєї поведінки. Окрім того, 

режисура дитиною своїх ігрових дій дає дорослим можливість поглянути на себе збоку 

та своєчасно корегувати власну поведінку. 

Отже, дорослим слід пам'ятати, що критичне значення для розвитку дитини, її 

самосвідомості має соціальне оточення, у якому вона зростає. Природа наділила психіку 

дитини високою пластичністю, що забезпечує їй здатність пережити багато чого без 

травмувальних наслідків, однак за умови, що це відбувається на тлі любові та дбайливого 

ставлення до неї. Саме дорослі покликані допомогти дитині відчути себе щасливою на 

початку її життєтворення.  
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