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ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
В УМОВАХ СПІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Останнє десятиліття домінувало підкорення особистості колективу. 
Зараз існує інша тенденція – виховувати індивіда. Як знайти золоту 
середину? Головним у процесі усвідомлення людини є усвідомлення свого 
внутрішнього світу, самооцінка, яка визначає активність людини її ставлення 
до інших та до самої себе. Самооцінка виступає в якості важливого фактора 
формування особистості. На сьогоднішній день у школах самооцінка 
складається частіше всього стихійно, нецілеспрямованої дії з боку вчителя. 
Причина – відсутність систематичних знань про природу самооцінки, умов 
закономірностей її розвитку.  

Самооцінювання допомагає досягти бажаного. Є три види оцінкового 
судження: дивитися на світ (оцінювання і реакції), дивитися на себе самого 
(самооцінювання і перерозподіл ресурсів), дивитися на себе і ситуацію очима 
третього (прогноз і дія).  

Оцінювання і реакції. Це наша здатність бачити, чути і відчувати 
довкілля, вибудовувати свої реакції залежно від того, що сприймають органи 
чуття.  

За думкою А.І. Ліпкіної, самооцінка є ставленням людини до своїх 
здібностей, можливостей, особистих якостей, а також до зовнішнього світу 
[2]. Вона може бути, коли думка людини про себе збігається з тим, ким вона 
в дійсності є. У тих випадках, коли людина оцінює себе необ’єктивно, коли її 
думка про себе різко розходиться з тим, яким його вважають інші, 
самооцінка частіше всього буває неправильною, або, як її називають 
психологи, неадекватною. 

Якщо людина недооцінює себе в порівнянні з тим, ким вона є в 
дійсності, ми говоримо, що у неї самооцінка занижена. У тих випадках, коли 
вона переоцінює свої можливості, результати діяльності, особисті якості, 
зовнішність, характерною для неї є підвищена самооцінка. Як підвищена, так 
і занижена самооцінки ускладнюють життя людини. Нелегко жити 
невпевненим у собі, несміливим, тяжко жити і зарозумілим. Неадекватна 
самооцінка ускладнює життя не тільки тим, кому вона властива, але й 
навколишнім людям, які в різних ситуаціях спілкуються з ними. Конфліктні 
ситуації, в які потрапляє людина, дуже часто є наслідком її неправильної 
самооцінки. О.Главник пише, що самооцінювання і перерозподіл ресурсів - 
це наша здатність до вибору ефективних ресурсів за рахунок точних 
розрахунків [1].  Самооцінювання дає нам можливість дивитися на себе з 
боку, порівнювати свої якості з якостями інших людей. 

Прогноз і дія. Це здатність вищого рівня. Вона потребує залучення 
абстрактного мислення. У цьому випадку ми дивимося на ситуацію в цілому 



очима третьої людини, своєрідного арбітра. Прогноз допомагає нам з’ясувати 
наслідки до початку самої дії, щоб урахувати непередбачені чинники. 

Чому самооцінювання буває низьким? 
Є дві основні причини низького самооцінювання. Перша полягає в тому, 

що людина починає порівнювати свої слабкі якості з сильними якостями 
інших. Це і призводить до формування низької самооцінки. 

Друга причина низької самооцінки полягає в тому, що людина засвоює 
оцінкові судження інших людей про себе, як об’єктивну реальність. 
Сприймання чужої думки за свою власну призводить до асиміляції і 
засвоєння (наслідком несприйняття чужих оцінювань на свою адресу є 
дисиміляцією). Відсутність власної думки і залежність від оцінок інших 
притаманні дітям тому що саме в них недостатньо розвинена здатність до 
винесення оцінних суджень. 

Оцінюючи, людина переслідує певну мету незалежно від того, позитивне 
це оцінювання чи негативне. Якщо воно позитивне, то людина хоче 
закріпити сприятливу для неї ситуацію, якщо негативне, то це може 
призвести до агресії, загрози власному “Я”, що примушує людинну змінити 
ситуацію. Асимільоване ставлення до оцінювань інших людей веде до 
оцінюваної дисоціації. Це надзвичайне явище, коли можна подивитися на 
себе очима іншої людини, приписати їй якісь думки, яких вона не 
висловлювала. Ідеальна стратегія: виявити слабкі й сильні сторони, а також 
свого супротивника. Тут не має місця для емоцій. Під час аналізу стануть у 
пригоді гострий розум і об’єктивний розрахунок.  

Отже, оцінювання потрібне для того, щоб бачити світ таким, яким він є 
насправді, щоб знаходити слабкі місця і можливості для їхнього 
використання.  

Самооцінювання необхідне для того, щоб краще знати свої слабкі й 
сильні сторони. Це дає можливість перерозподілити ресурси й можливості.  

Передбачення необхідне, щоб зробити розрахунок до початку дії і бути 
готовим до будь-яких змін. У прогнозі використовують своє знання про світ і 
себе самого, вибудовуючи на його основі найефективніші тактику і 
стратегію. Будь-які оцінні судження повинні критично осмислюватися. 
Визначати свої слабкі і сильні сторони повинна передусім сама людина. 

Правильний розрахунок О.Главник описує таким чином: це виявлення 
слабких і сильних сторін у себе й у супротивника і нав’язування 
супротивнику такої форми суперництва, де використовуємо найсильніші свої 
сторони проти його найслабших [1]. 

Самооцінка функціонує у двох формах – як базова, або загальна, і як 
парціальна, або конкретна [3]. Перша часто ототожнюється з самоповагою, з 
самоприйняттям оскільки її змістом є переживання власної цінності або 
нікчемності, те глобальне позитивне чи негативне ставлення до всього, що 
входить у сферу Я. Конкретна ж самооцінка адресована будь-яким частковим 
виявам вчинків, дій, якостей, можливостей. Саме про конкретну самооцінку 
можна говорити як про більш чи менш адекватну, стійку, диференційовану, 
усвідомлену, рефлексивну. Ці властивості бурхливо розвиваються протягом 



усього шкільного життя. Втім, як підтверджують дані теоретико-
експериментальних досліджень, вузловим моментом у становленні 
самооцінки є молодший шкільний вік, оскільки у цей віковий період 
відбуваються кардинальні зміни всіх її структурних компонентів, форм, 
видів, показників, більш зрілими стають рівневі репрезентації, 
удосконалюється діяльність самооцінювання. До кінця молодшого шкільного 
віку самооцінка нерідко виступає домінуючим мотивом поведінки і 
діяльності. 

Основними джерелами становлення цієї особистісної підструктури є 
оцінка результатів своєї діяльності самої дитини, а також порівняння себе з 
іншими. Крім того, важливим чинником на перших етапах розвитку здатності 
до самооцінювання є оцінні судження інших людей, які відіграють важливу 
роль для дитини. Тому, коли малюк приходить до школи, оцінна діяльність 
авторитетної для нього особи – вчителя, а також сама особистість педагога 
значною мірою визначають подальший розвиток його самооцінки як 
важливої особистісної інстанції. При цьому слід враховувати дві дуже 
важливі речі: 1) самооцінка – структура динамічна і на початку шкільного 
навчання зберігає досить високу пластичність; 2) базова самооцінка – 
фундамент для розвитку конкретної самооцінки. Ці моменти мають стати 
відправними пунктами у роботі вчителя, які одним із завдань своєї взаємодії 
з учнями вбачає розвиток у них адекватної здорової самооцінки, яка є 
поєднанням спокійної впевненості в собі (без самолюбування) з помірною 
самокритичністю. 

Дитина молодшого шкільного віку відчуває потребу в оцінюванні 
буквально кожного свого зусилля. Дуже важливо зробити так, щоб це 
зусилля здійснювалося не задля оцінки вчителя. Залежність від зовнішньої 
оцінки знижується тоді, коли у людини формується внутрішня інстанція – 
самооцінка. Прибічники розвиваючого навчання справедливо зазначають, що 
самооцінка починається там, де дитина сама бере участь у “виробництві” 
оцінки, тобто у виробленні її критеріїв та їх застосування до різних 
конкретних ситуацій. Ідеться про розвиток у дітей потреби у самооцінюванні, 
що ґрунтується на реалізації наступних принципів:  

Змістова оцінка роботи учнів має бути максимально диференційованою, 
з тим, щоб оцінювалося кожне зусилля дитини окремо. 

На перших етапах роботи діти повинні отримати від учителя однозначні 
і чіткі критерії оцінки. 

Самооцінка дитини має передувати оцінці вчителя. 
Одним із найдоступніших і водночас найефективніших педагогічних 

інструментів диференційованого оцінювання є метод “лінійок”, розроблений 
на основі класичного методу вимірювання самооцінки, створеного Т.В.Дембо 
та С.Я.Рубінштейном. Застосування цього методу вможливлює розвиток двох 
типів самооцінки: ретроспективної (оцінка вже виконаної роботи) і 
прогностичної (оцінка майбутньої роботи). Формування ретроспективної 
самооцінки здійснюється у два послідовні етапи. На першому – дитина 
оцінює свою роботу після того, як учитель її перевірив, але не оцінив. 



Врахувавши виправлення вчителя, дитина оцінює сама себе за заданими 
шкалами. 

Другий етап формування ретроспективної самооцінки передбачає оцінку 
дитиною своєї роботи до перевірки її вчителем, що стимулює розвиток 
самоконтролю. Аналізуючи виконані учнівські роботи, вчитель, у першу 
чергу, відзначає тих дітей, чиї оцінки збігаються з учительськими, незалежно 
від кількості помилок. Особливої уваги вчителя потребують молодші 
школярі, які виявляють стійку тенденцію до заниженої самооцінки До них 
необхідно виявляти особливу оцінювану обережність: не критикувати 
(принаймні, на початку), акцентувати лише позитивні моменти, додатково 
пояснювати критерії оцінок.  

Утім, найбезпечнішим і ефективним організмом корекції завищених і 
занижених самооцінок є не зіставлення дитячої оцінки з учительською, а 
порівняння дитиною своїх сьогоднішніх досягнень з учорашніми, тобто 
ретроспективної і прогностичної самооцінки. Останнє є “точкою росту” для 
становлення самої здатності молодших школярів до оцінювання себе, 
оскільки в основі її закладено вміння розраховувати власні сили і 
можливості. Для розвитку прогностичної самооцінки вчитель знайомить 
дітей зі змістом наступної роботи і пропонує оцінити її за допомогою заданих 
критеріїв до початку виконання завдання. На перших етапах педагогу 
доцільно не оцінювати роботу учнів, а пропонувати їм ще раз оцінити себе 
після виконання завдання, враховуючи зауваження вчителя.  

Важливе місце у житті молодших школярів займають взаємини з 
однолітками. На початку шкільного навчання дитина ніби не помічає 
однокласників, уникає безпосередніх контактів з ними [4]. Але поступово 
акценти зміщуються: стосунки з ровесниками стають дедалі значущими, 
зменшується залежність стану взаємин із ними від оцінок учителя і шкільних 
успіхів. Формула “кого любить учитель, того і я люблю” втрачає свою 
актуальність. Відтепер розвиток самооцінки дитини великою мірою 
зумовлюється особливостями міжособистісних стосунків: “Я порядний, якщо 
у мене є друзі, якщо мене поважають у класі”.  Експериментально доведено, 
що критичність, незалежність дій і міркувань, які базуються на здатності 
розрізняти й узгоджувати різні точки зору, виникають, насамперед, у сфері 
спілкування з ровесниками. Саме тут дитина вчиться контролювати й 
оцінювати власні дії, вчинки, ставлення. Цьому передує критична оцінка 
іншого, що неможливо у стосунках “дитина - дорослий”, де останній, як 
правило, виступає носієм зразків та еталонів, які дитина некритично 
наслідує. Існують експериментальні дані, які засвідчують, що оцінка 
“недосконалого” іншого виступає джерелом оцінки власної недосконалості 
[5]. На підставі цього стверджується, що стосунки з ровесниками 
компенсують дітям те, чого вони недоотримують у нерівноправному 
спілкуванні з дорослими: критичність до думок, слів, вчинків оточуючих 
людей, незалежність від їхньої волі і бажань, можливість стати на іншу 
позицію або ж не прийняти її, стримувати свої егоїстичні пориви, а головне 
здатність адекватно оцінювати себе, свої сили і можливості, мати власну 



позицію, бути готовим відстояти її. Безперечно, організація дитячих взаємин 
є турботою дорослих. Пам’ятаючи про це, педагог має докласти максимум 
зусиль для створення у класі атмосфери взаємодопомоги, довіри, 
доброзичливого і відкритого спілкування дітей один з одним і з учителем, що 
дасть змогу не лише оптимізувати процес навчання, а й сприятиме 
особистісному розвитку дітей і їх самооцінці.  

Аналіз педагогічної літератури показує, що процес оцінювання своїх 
можливостей, себе, свого місця серед людей, є важливим фактором 
формування особистості. Виділяти наступні функції розвитку особистості 
мотиваційно, яка включає в себе всі види спонукання – мотиви, прагнення, 
ідеали, цілі, осмислення, спонукання до діяльності. Будь-які зовнішні впливи 
виховні дії дійсні лише в тому випадку, коли мають певний ефект, коли вони 
співзвучні, сприяють потребам учнів. Для того, щоб учень по-справжньому 
включився в роботу, потрібно, щоб завдання, які ставляться в процесі 
навчальної діяльності, були не тільки зрозумілі, а й внутрішньо прийнятні, 
тобто набули значення для школярів і стали опорою для його переживання; 
орієнтаційну, яка відображає походження самооцінки як результату 
суттєвого з належним. У ситуаціях самооцінки необхідна актуалізація 
пізнання дитини різних варіантів поведінки. Орієнтація школярів у системі 
самооцінювання неможлива без знання того, що означає оцінити себе; 
релятивну – яка характеризується свідомим саморегулюванням своєї 
поведінки тоді, коли потрібно прикладати зусилля для оцінювання себе і 
вихованої діяльності, управляти собою в умовах емоційного збудження або 
пригнічення, напруження або пригнічення у відповідності з вимогами 
ситуації, дорослого або дитячого колективу; рефлексивну – яка проявляється 
в розумінні суб’єктом самого себе, пояснюючи те, як інші розуміють 
“рефлексивне”, його особисті особливості емоційні реакції та когнітивні 
уявлення. На основі даних функцій виявлено наступні структурні 
компонентів самооцінки: когнітивні, основи якого складають знання людини 
про ситуаційні, або сталі, позитивні чи негативні, більш чи менш значні для 
особистості. Функціонування когнетивного компоненту визначається 
ступенем сформованості у суб’єкта гностичних здібностей; мотиваційно-
ціннісний компонент, який характеризується позитивним ставленням до дії 
самоцінювання, потребою пізнати себе, свої позиції і негативні 
характеристики, прагненням досягти успіху спільної діяльності, пізнати себе 
з кращою боку; діяльнісно-практичний, який припускає систему вмінь 
самооцінювання, характеризує здібність розпізнавати ознаки, за якими діти 
оцінюють свої позитивні та негативні якості, діяльність у групі, терпеливим 
ставленням до критики своїх  товаришів. 

Аналіз психологічних і педагогічних досліджень дозволяє зробити 
припущення про значні можливості спільної навчальної діяльності для 
розвитку визначених компонентів самооцінки. Психологічні дослідження 
дозволили повніше і більш диференційованіше розглянути виділені в 
філософському аспекті компоненти, а також зрозуміти психологічні 
механізми та їх формування. Аналіз педагогічних досліджень показав 



недостатнє відображення суспільної навчальної діяльності, як фактору 
формування самооцінки. 

Аналіз літератури, навчальної діяльності та її впливу на формування 
адекватної самооцінки свідчить про те, що використання спільних форм 
навчальної роботи вносить значні позитивні зміни в формуванні такої 
особистісної якості, як самооцінка. Спільною вважається діяльність, за якої її 
задачі сприймаються як колективні, які потребують кооперації під час 
рішення. Другою ознакою спільної навчальної діяльності є наявність 
взаємозалежності при виконанні робіт, які потребують розподілу, взаємного 
контролю. Спільна діяльність дає дитині можливість порівняти себе з 
однолітками, в ній створюються умови для колективного аналізу роботи, 
розвитку умінь та навичок аналізувати, проявляти свої вміння, оцінювати 
свої дії з точки зору інших. 

Процес формування самооцінки в у мовах спільної навчальної діяльності 
молодших школярів являє собою систему взаємозв’язаних між собою стадій 
та етапів. Логіка розгортання даного педагогічного процесу повинна бути 
підкорена використанню тих протиріч, які зосереджують подальший 
розвиток самооцінки у молодших школярів. 

На початковому етапі навчання першокласників домінує протиріччя між 
уявленням школярів про себе, як про хороше, і необхідністю давати оцінку 
про себе. Надалі йому на зміну приходить нове протиріччя між розвитком 
рефлексивної сфери і його діяльнісно-практичної сфери. 

Висунення даного протиріччя пов’язане з тим, що на протязі першого 
року навчання свідомість молодших школярів значно збагачується запасом 
уявлень про самооцінку, способи оцінювання, оціночних еталонів. Учні 
можуть розповісти про себе, про свої позитивні та негативні риси, 
самооцінка стає більш обґрунтованою, адекватною. У відповідності з 
виділеними протиріччями весь процес розвитку самооцінки був поділений на 
дві послідовні стадії. 

На початковій стадії експерименту, на першому етапі вирішували такі 
задачі: виявлення рівня самооцінки в учнів, стимулювання бажання оцінити 
себе, свою діяльність на уроці, формування умов оцінювання своєї діяльності 
за  “еталоном”. Серед засобів першого етапу спочатку переважало 
використання ситуацій, які спонукали учнів до самооцінки. У цей період учні 
засвоїли змістовну частину процесу самооцінки й виділили “еталони”, за 
якими можна адекватно оцінити себе, оціночні критерії. Після цього був 
здійснений перехід до ситуацій, які ставлять дітей перед необхідністю 
оцінити свою діяльність.  

Використання різних педагогічних засобів сприяли зародженню і 
розвитку внутрішніх потреб в адекватній самооцінці навчальної діяльності. У 
рамках першого етапу формування когнітивного і мотиваційного компоненту 
самооцінки, у молодших школярів не застосовувались педагогічні засоби 
навчання. 

На другому етапі першої стадії експерименту основним засобом 
формування самооцінки молодших школярів стала серія уроків, де вимагали 



вміння дітей оцінювати себе, товаришів, роботу на уроці. На протязі першої 
стадії, учнів експериментального класу пройшли певні зміни в 
функціонуванні самооцінки, як цілісного особистісного навчання: ці зміни 
ми бачимо в розвитку когнітивного і мотиваційного компонентів. На 
першому етапі другої стадії школярі ставились в ситуації спільної навчальної 
діяльності. Були поставлені задачі: закріпити отримані знання й уміння в 
оцінці та самооцінці молодших школярів, включити дітей до спільної 
навчальної діяльності, виявити можливості спільної навчальної діяльності в 
розвитку самооцінки. Провідним способом на цьому етапі є організація 
спільної навчальної діяльності на уроках. Групи для сумісної діяльності 
складалися з двох, трьох,  чотирьох осіб. Ця робота будувалася на основі 
осмислення учнями користі спільної роботи в навчальному процесі у 
порівнянні з традиційними формами отримання радості від спілкування, в 
процесі вирішення навчальних завдань, стимулювання бажання оцінювати 
свою діяльність та інших.  

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури та масовий 
педагогічний досвід показали, що в програмах та посібниках відсутні 
ситуації, які б задовольняли наші потреби. Для цих цілей ми 
використовували завдання з психологічної та педагогічної літератури, або 
складали такі завдання самі, в результаті діти навчалися працювати “не 
поряд”, а разом, почали прислуховуватися до думки своїх колег, поважати, 
адекватно себе оцінювати, свої здібності та працю, терпляче ставитись до 
критики. 

На другому етапі другої стадії вирішувалась задача в включення дітей в 
сумісно-розподілену діяльність, завданнями цього етапу є: ознайомити 
школярів з новою формою організації сумісної навчальної діяльності, 
виявити можливості колективної діяльності в розвитку самооцінки.  

Провідним засобом на цьому етапі є сумісно-розподілена діяльність.  
Провідна дослідно-експериментальна робота, дозволила зробити 

висновок, що в колективі учні виявляють можливість:  
– спостерігати за діяльністю інших школярів у групі. 
– можливість спілкування; 
– співвідносити свою діяльність з поведінкою і діяльністю інших; 
– формувати потребу давати власні оцінки сумісної діяльності; 
– правильно сприймати оцінки своєї діяльності іншими. 
Уже в першому класі дітей можна підвести до усвідомлення того, що 

колективна діяльність заснована на її функціональному розподілі. Через 
порівняння своєї діяльності з однолітками молодший школяр поступово 
приходить до виділення свого особистого “Я”. Таким чином робота в 
колективному режимі створює сприятливі умови для формування самооцінки 
у молодших школярів.  

На третьому етапі другої стадії використовували ситуацію розвинутих 
колективів. Були поставлені наступні завдання: ознайомити учнів з новим 
видом сумісної навчальної діяльності – розвинутих колективів виявити 
можливості даної форми сумісної навчальної діяльності в розвитку 



самооцінки. В ході експерименту виявилось, що діяльність, побудована в 
режимі розвинених колективів, сприяє розвитку адекватної самооцінки 
молодших школярів. Результати дослідно-експериментальної роботи дають 
підставу для розглядання проведеного нами варіанту побудови як 
ефективний засіб розвитку самооцінки молодших школярів в умовах спільної 
навчальної діяльності. 
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