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ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ САМООЦІНКИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ В УМОВАХ КОЛЕКТИВНОЇ ПРАЦІ 

 
Сучасні тенденції розвитку суспільства, процес його подальшої 

демократизації висувають особливі вимоги до формування активної, творчої 
особистості. Тільки така особистість може самостійно будувати власну 
поведінку і діяльність, визначати перспективи, шляхи і засоби свого 
особистісного розвитку [2]. 

В умовах навчально-виховного процесу, побудованого на принципах 
гуманного відношення до учнів, істотно зростає роль самооцінки, як фактора, 
що забезпечує саморегуляцію поведінки і діяльності, і зумовлює розвиток 
школяра. 

Педагоги-дослідники схильні до думки, що формування самооцінки є 
важливою умовою розвитку самостійності дітей, активності і підвищення 
результативності дитячої діяльності. 

У педагогічній науці багато дослідників підходять до проблеми 
вивчення самооцінки її можливостей, умов формування. Вивчення 
самооцінки вимагає реалізації системного підходу, що дозволяє розглянути 
всі її прояви, виявити і охарактеризувати специфіку їх взаємодії. В умовах 
початкової школи самооцінка учнів складається найчастіше стихійно, поза 
цілеспрямованим впливом з боку вчителя. Одна з причин цього – є 
відсутність систематичного знання про природу самооцінки, закономірності 
її розвитку. 

Таким чином вирішення питання формування адекватної самооцінки у 
навчальній діяльності масовій практиці початкової школи, поки ще не можна 
визнати задовільно. Це багато в чому обумовлене ще й недостатньо повним 
розглядом проблеми становлення і розвитку адекватної самооцінки в умовах 
спільної навчальної діяльності. 

Закономірності формування самооцінки школярів, виявлені 
педагогічною наукою, стали основою даного дослідження. Розглядаючи 
сутність, структуру і особливості колективної навчальної діяльності в якості 
фактора формування адекватної самооцінки молодших школярів основну 
увагу педагоги-дослідники приділяли окремим компонентам. Ці компоненти, 
що знаходяться у визначеному взаємозв’язку один з одним, в той же час є 
самостійними. Були виділені ознаки по яким оцінювався рівень розвитку 
самооцінки школярів в умовах спільної навчальної діяльності [1]. Дані 
ознаки визначили рівні самооцінки. Насамперед це мотиваційно-ціннісний 
компонент, що включає в себе: потреби та інтереси діяльності 
самооцінювання; когнітивний компонент включає рівень уявлень молодших 
школярів про самооцінку; наявність знань про еталони, з якими 
порівнюється, оцінюється діяльність і її результат. Діяльнісно-практичний 
компонент об’єднує: володіння різними способи самооцінювання та 
здатність до розгорнутої диференційованої самооцінки. Дані ознаки 



послужили критеріями для виділення рівнів розвитку самооцінки. Для того, 
щоб розкрити особливості розвитку окремих компонентів, ми розробили 
комплекс діагностичних методик, з врахуванням того, що він повинен 
включати ті з них, що спрямовані на діагностику всіх виділених нами 
компонентів, зв’язаних з ситуаціями спільною навчальною діяльністю, як 
умови формування самооцінки [3]. 

Перша група методик. Дані методики були орієнтовані на 
вдосконалення уявлень молодших школярів про самооцінку, які проявлялись 
в тому, чи уміють вони оцінити себе, свій характер, свої позитивні чи 
негативні якості. 

· На уроці української мови дітям було запропоновано намалювати 
яблуко, а потім “розфарбувати” його словами: яке яблуко? Соковите, 
хрустке, червоне...? У когось слів вистачило на одне яблуко, а хтось захотів 
розфарбувати два. Після цієї роботи дітям роздали чисті альбомні аркуші з 
намальованими силуетами людини. Вчитель запропонував дітям 
“намалювати” словами себе. Не у всіх робота йшла легко. Виявилося, що про 
себе важко говорити, дітям не хватало слів. Вчитель пояснив, що зараз у 
дітей не достатньо знань про себе, які вони могли б виразити словами. Було 
дозволено один аркуш розфарбувати зараз, а другий наприкінці року, щоб 
можна було порівняти у чому відмінності цих двох чоловічків. Викладач 
попередив, що уявлення про себе зміниться. В кінці року у більшості учнів 
другий малюнок містив більш повну інформацію про себе, ніж перший.  

· Методика “Хто я?”. Дітям пропонувалося написати 10-15 
відповідей на питання “хто я?”. Відповіді групувалися по різним категоріям, 
наприклад, заняття – “я люблю малювати”, “я люблю читати”; групова 
приналежність – “я – учень”, “я – школяр”, “я – син”, “я – сестра”; фізичний 
розвиток – “я - сильний”, “я – слабкий”, “я – високий”, “я – маленька”; 
зовнішність – “у мене світле волосся”, “у мене сірі очі”; риси характеру – “я – 
добра”, “веселий”, “чуйна”, “дружелюбний”. Найбільш чато молодші 
школярі пишуть своє ім’я, прізвище – 90%. Основне заняття: “учуся в 
школі”, “допомагаю батькам” – 80% ; позитивні риси характеру – 60%, 
позитивні і негативні риси характеру – 12%: “я погано вирішую задачі, але я 
добрий”, “я іноді засмучую маму поганою оцінкою, але я її дуже люблю”. В 
результаті аналізу цих методик можна зробити висновок, що діти молодшого 
шкільного віку намагаються описати себе за допомогою зовнішніх 
характеристик і звертання уваги на фізичні дані, у той час як для учнів 
третього та четвертого класів важливим стає акцентування своїх внутрішніх 
здібностей і характер взаємин з іншими людьми. Цікаві результати методики 
“Я – людина”. Дітям пропонувалася шкали з характеристиками. Потрібно 
було відзначити на кожнім рядку кружком цифру беручи до уваги, що цифра 
3 означає сильно виражену рису, 2 – середню, 1 – майже не виражену, 0 – 
відсутність. Результат можна показати графічно.  

 
Цікавий 3 2 1 0 1 2 3 Нудний 
Сильний 3 2 1 0 1 2 3 Слабкий 



Чутливий 3 2 1 0 1 2 3 Холодний 
Добрий 3 2 1 0 1 2 3 Злий 
Красивий 3 2 1 0 1 2 3 Негарний 
Веселий 3 2 1 0 1 2 3 Серйозний 
Яскравий 3 2 1 0 1 2 3 Тьмяний 

 
Описана група методик дозволила виявити уявлення молодших 

школярів про зміст поняття “самооцінка”, про готовність самооцінювання, 
про уміння шукати в собі позитивне і негативне. На початку навчання (1-2 
класи) когнітивний компонент самооцінки виступав як менш розвинутий у 
порівнянні з емоційно-ціннісним. Позначення когнітивної частини 
самооцінки молодшого школяра, фактичне знання про себе, свої здібності, 
можливості, якості – здобуваються його власним індивідуальним досвідом, 
включенням в навчальну діяльність. Поступово (3-4 класи) у молодшого 
школяра складається визначена структура знань про себе, про що можуть 
свідчити наступні показники: уміння дитини оцінювати себе, аргументувати 
свої оцінки, оцінювати себе з погляду інших людей.  

Друга група методик. Була спрямована на діагностику мотиваційно-
ціннісного компонента самооцінки. Ціннісне відношення до себе та інших 
людей – основа психічного і морального здоров’я, одна з основ успішної 
самореалізації, життєвого самовизначення підростаючої дитини.  

· Першого вересня вчитель приходить в клас. Але знайомство 
відбувається не зовсім звичайно. Викладач звертається до дітей з питаннями, 
але відповідати мають ті діти,  які сидять поруч.  Готуючись до цієї зустрічі 
він розпитав вчителів, що працювали в цьому класі про дітей: хто чим 
цікавиться, хто більше потребує підтримки, у кого, на їхню думку, занижена 
самооцінка, хто відчуває напруженість у спілкуванні з однолітками та ін. 
Виходячи з цього підготував питання: “Чи є у Сашка брат або сестра?”, 
“Який шкільний предмет найбільш за все подобається Ані?”, “Чи є домашні 
тварини у Миколи?”, “Яку рису у людях більше за все цінує Таня?” та ін. 
Відповіді на них виражали відношення учнів до школи, до праці, до себе, 
інших людей. Почувши відповіді, можна було одержати уявлення про дітей, 
їхні захоплення, інтереси. Крім того, ситуація дозволяла виявити як учні 
відносяться один до одного, що вони цінують в інших людях, яким хотіли б 
бачити сусіда по парті. Цікаво було спостерігати як діти представляли 
однокласника незнайомій людині. Намагалися сказати щось таке, що 
привернуло б увагу, хотіли, щоб відповідь сподобалась вчителю. Дитячі очі 
говорили: “запитайте і про мене!”. В умінні ставити запитання про іншу 
людину, відповідати на це запитання, в цьому саме і формується ціннісне 
відношення до інших, до самого себе, виявляється інтерес до діяльності само 
оцінювання. Треба допомогти кожному учневі відчути свою значимість, 
навчити розуміти іншого як індивідуальність, усвідомивши собі в чому вона 
полягає. Необхідно було дати зрозуміти учням, що вони недостатньо знають 
себе, не так адекватно сприймають інших, що за дріб’язками іноді не бачать 



головного у людині, що не всі вони усвідомлюють, які недосконалі, а то і 
помилкові оцінки “хорошої людини”, “поганої людини”.  

· Шкала самооцінки. Метою даної методики було визначення 
співвідношення мотивів навчання школяра. Учням було запропоновано 
уважно прочитати кожне з приведених пропозицій і закреслити відповідно 
цифру праворуч у залежності від того, як вони почувають в даний момент. 
Була дана інструкція: “Над питаннями довго не задумуйтеся, тому що тут 
немає правильних чи неправильних відповідей, просто “прислухайтеся” до 
своїх відчуттів”. Дана методика показала, що багато дітей на уроках 
відчувають внутрішнє напруження: “мене хвилюють можливі невдачі” – 
87%; “мені не вистачає впевненості в собі” – 66%; “мене охоплює 
занепокоєння, коли я думаю про уроки ” – 68%. Можна зробити попередній 
висновок про те, що ведучими мотивами навчання є мотиви запобігання 
неприємностей і невдачі, а не пізнавальні мотиви.  

Третя група методик. Була спрямована на діагностику діяльнісно-
практичного компоненту самооцінки.  

При вивченні цього компоненту структури самооцінки, основна увага 
була спрямована на: а) уміння молодших школярів правильно оцінювати 
інших у спільній роботі; б) уміння адекватно оцінювати власну діяльність, 
вчинки, пов’язані з проявом почуття товариства, колективізму, уміння 
працювати в групі; в) уміння правильно відноситися до оцінки діяльності, яка 
була дана їхніми товаришами по групі (навіть якщо оцінка негативна). Для 
цих цілей була застосована методика під назвою “Вистава”. Учням 
пропонувалося ідентифікувати себе і своїх товаришів з героями казки. Перед 
початком проведення методики давалася інструкція: “Уявіть собі, що ви 
режисери і повинні поставити виставу – казку. На кожну роль цього 
спектаклю необхідно поставити артистів з числа учнів класу, розділивши всі 
перераховані ролі серед однокласників, себе теж запишіть у число учасників 
вистави”. Задача даної методики полягала в тому, щоб з’ясувати, як діти 
оцінюють себе і своїх товаришів у конкретному виді діяльності, або яка їхня 
конкретна самооцінка і чим вона відрізняється від загальної. Отримані 
дослідженні матеріали показали, що існують розходження при виборі ролей 
по сценарію і можливостями, що виявляються дитиною в реальній ігровій 
ситуації. Діти часто переоцінюють себе, свої можливості. Так, 31% вважає 
себе здатними виконати головні ролі, 37% – другорядні. Головні ролі можуть 
виконувати лише 15% в умовах реальної гри, у той час як другорядні – 
більшість (62%). Це обумовлено в оцінці дітьми своїх ігрових і 
організаторських здібностей.  

Отже, отримані за допомогою описаної діагностики результату, 
дозволили виявити, що на початку першого класу найбільш істотними є 
протиріччя між уявленнями дитини про себе, як про хорошого і необхідністю 
давати собі необхідні характеристики. З часом у молодших школярів це 
протиріччя згладжується і на перший план виходить нове – вміння давати 
адекватну самооцінку і застосовувати ці вміння в діяльності.  
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