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Формування адекватної самооцінки – найва-жливіший чинник розвитку особистості дитини. Відносно стійка самооцінка формується у дітей під впливом оцінок з боку оточуючих, насампе-ред найближчих дорослих й однолітків, а також у процесі власної діяльності дитини і самостій-ної оцінки її результатів.  Молодший шкільний вік є періодом інтенсив-ного формування самооцінки. Це обумовлено включенням дитини у нову суспільно значущу й оцінювану діяльність, істотним розширенням кола спілкування.  Самооцінка як найважливіший механізм регу-ляції поведінки відіграє значну роль в оволодін-ні дитиною навчальною діяльністю, у реалізації її можливостей і здібностей, у встановленні дру-жніх відносин з однокласниками.  Адекватна самооцінка лежить в основі фор-мування у дитини впевненості у собі і своїх мож-ливостях, виступає підставою для розвитку осо-бистої повноцінності і компетентності. Неадек-ватна самооцінка (як завищена, так і занижена), навпаки, перешкоджає розкриттю і реалізації можливостей і здатностей дитини, веде до вини-кнення внутрішніх конфліктів, порушень спілку-вання й у цілому свідчить про неблагополучний розвиток особистості дитини.  
Метою нашої статті є дослідження особливо-стей формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку.  Проблема виникнення і розвитку самооцінки є однією з центральних проблем становлення особистості дитини.  Як і всі інші особливості особистості, самооці-нка дитини складається у процесі виховання, у якому основна роль належить родині і школі. За твердженням О. Л. Звєрєвої, родина – головний інститут виховання. Те, що людина здобуває у родині, вона зберігає протягом усього наступно-го життя. У родині формуються основи особис-тості [3].  

Велике значення у становленні самооцінки молодшого школяра, на думку М. Феннел, має стиль сімейного виховання, прийняті у родині цінності. У цьому випадку рівень самооцінки виступає як показник нервово-психічного здо-ров’я підростаючого покоління. Заохочення (по-дарунки, слова схвалення), підтримуючи і закрі-плюючи конкретну поведінку, працюють на фо-рмування позитивної оцінки себе. Родина, у пер-шу чергу, може допомогти дитині перебороти об’єктивно виникаючі труднощі [8].  Л. С. Виготський припускав, що саме у семирі-чному віці починає складатися самооцінка – уза-гальнене, стійке, позаситуативне і, разом з тим, диференційоване відношення дитини до себе. Самооцінка опосередковує відношення дитини до самої себе, інтегрує досвід її діяльності, спіл-кування з іншими людьми. Ця найважливіша особистісна інстанція, що дозволяє контролюва-ти власну діяльність із погляду нормативних критеріїв, будувати свою цілісну поведінку від-повідно до соціальних норм [2].  З надходженням до школи у житті дитини починається новий період; провідною формою її діяльності стає навчальна діяльність із її особ-ливим режимом, особливими вимогами до її не-рвово-психічної організації та особистісних яко-стей.  Молодшому школяру у навчальній діяльності необхідне вміння ставити мету і контролювати свою поведінку, керувати собою. Щоб керувати собою, необхідні знання про себе, оцінка себе. Процес формування самоконтролю залежить від рівня розвитку самооцінки. Молодші школярі можуть здійснювати самоконтроль тільки під керівництвом дорослого й за участю однолітків. У цьому зв’язку, вважається, що потужним чин-ником впливу на самооцінку молодшого школя-ра виступає оцінка вчителя. Оцінюючи знання, вчитель одночасно оцінює особистість, її можли-вості та місце серед інших.  
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Орієнтуючись на оцінки вчителя, діти самі поділяють себе і своїх товаришів на відмінників, середніх, слабких, старанних або нестаранних, відповідальних або безвідповідальних, дисцип-лінованих або недисциплінованих.  Оцінна діяльність учителя звичайно здійсню-ється у формі оцінок у журналі й у вербальній формі. Між цими двома формами оцінок є істот-на розбіжність. Оцінка, яку вчитель ставить у журнал, є офіційним документом. Тому вчитель ставить її на основі спеціально розроблених кри-теріїв і вимог суспільства. До вербальних же оцінних суджень учителя суспільство пред’являє лише загальні, принципові вимоги, не контро-льовані суворими показниками, вони повинні відповідати гуманістичним тенденціям народ-ного утворення, сприяти розвитку учнів. Тому вербальна оцінка не менш відповідальна для вчителя, ніж оцінка у журналі. Вона дозволяє педагогові враховувати сформовану ситуацію, підкреслювати старанність учнів, яким важко дається навчання, і навпаки, виражати осуд зда-тних, але ледачих.  За твердженням Ф. В. Костильова, успіхи й невдачі у навчанні, оцінка вчителем результатів навчальної праці починають визначати і відно-шення дитини до самої себе, тобто її самооцінку. В учня в освітньому процесі формується устано-вка на оцінку своїх можливостей – один з основ-них компонентів самооцінки, у якій відбиваєть-ся те, що дитина довідається про інших, і її зрос-таюча власна активність, спрямована на усвідо-млення своїх дій й особистісних якостей [5].  Культивуванню низької самооцінки у невсти-гаючих дітей сприяють так само ще більш низь-кі, ніж оцінки вчителя, оцінки однокласників, які переносять неуспіхи невстигаючих дітей у на-вчанні на всі інші сфери їхньої діяльності. Уже у другому класі у відмінно встигаючих дітей фор-мується завищена самооцінка, зневажливе від-ношення до всіх тих, хто не є відмінником. У на-вчальній діяльності учнів є значна з класу у клас зростаюча диспропорція між обсягом і складніс-тю наукової інформації, що їм слід засвоїти, і ти-ми способами, які їм для цієї мети даються.  Необхідність сформувати у дітей молодшого шкільного віку контроль і самооцінку не викли-кає ніяких сумнівів. Дослідження Г. Рейчлінд показують, що чим раніше зрозуміє молодший школяр необхідність постійного самоконтролю, тим краще [7].  Таким чином, допомогти дитині з перших днів навчання опанувати контролем, показати, що це таке, як він здійснюється, і поступово при-

вчити її саму контролювати й оцінювати свої дії – от завдання, що постає перед педагогом.  У ході освітнього процесу у школярів посту-пово зростає критичність, вимогливість до себе. Першокласники переважно позитивно оціню-ють свою навчальну діяльність, а невдачі пов’я-зують тільки з об’єктивними обставинами. Дру-гокласники й особливо третьокласники став-ляться до себе вже більш критично, роблячи предметом оцінки не тільки гарні, але й погані вчинки, не тільки успіхи, але й невдачі у навчанні.  Оцінні бали, які виставляє вчитель, повинні, безумовно, відповідати дійсним знанням дітей. Однак педагогічний досвід показує, що в оцінці знань учнів потрібен великий такт. Важливо не тільки, яку оцінку поставив учитель учневі, але й те, що він при цьому сказав. Дитина повинна знати, чого чекає від нього вчитель наступного разу. Не слід захвалювати гарних учнів, особли-во тих дітей, які досягають високих результатів, але без особливої праці. Проте потрібно заохочу-вати у тій чи іншій формі найменше просування у навчанні, хоча й слабку, але працьовиту, ста-ранну дитину.  Головне, що повинно визначати відношення кожного вчителя до кожного учня, за тверджен-ням Н. В. Касіциної, незалежно від рівнів його знань й індивідуальних психологічних особли-востей, – це глибока віра у зростаючу людину, її можливості [4].  Таким чином, вплив педагога на формування самооцінки школярів безсумнівний. Організува-ти навчальну роботу учитель повинен, співвід-носячи результати, що досягаються дітьми, не тільки з їх розумовими здатностями, але й із са-мооцінкою дитини, її власними уявленнями про характер і рівень реалізації своїх можливостей у різних навчальних ситуаціях. Від цих поглядів залежить більша або менша впевненість учня у своїх силах, усвідомлення результату як успіху або неуспіху, відношення до допущених поми-лок. Вибір для рішення завдання залежно від ступеня його труднощів і ряд інших найважливі-ших моментів навчальної діяльності, у яких ви-ражаються вже не розумові здатності самі по собі, а особистісний фактор, що впливає на фор-мування адекватної самооцінки молодшого шко-ляра.  Дослідження самооцінки дітей молодшого шкільного віку проводилось на базі ЗОШ № 51 м. Миколаєва. Вибірка досліджуваних складалася з 20 учнів віком 8–9 років.   Для дослідження самооцінки молодших шко-лярів використовувалися такі методики: 
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1. Модифікована методика «МЕДОС» (шкала 1 «ВС» – властивості самосвідомості) (Р. В. Ов-чарова).  2. Модифікована методика визначення емоцій-ного рівня самооцінки (І. П. Шахова).  3. Методика «Драбинка» (В. Г. Щур, С. Г. Якоб-сон).  Для вивчення прояву властивостей самосві-домості дітям у ході бесіди пропонувалося відпо-вісти на питання.  У ході діагностики виявлено: 25% учнів (5 осіб), які не приймають своє фізичне «Я», а 75% учнів (15 осіб) мають неадекватну самооці-нку і рівень домагань, тобто не можуть правиль-но оцінити себе і поставити перед собою завдан-ня, що відповідали б по складності їх можливос-тям.  Для визначення емоційного рівня самооцінки дітям пропонувалося обрати своє місце у схема-тичних малюнках.  У ході діагностики виявлено, що 40% дітей (8 осіб) мають завищений рівень самооцінки, такі діти переоцінюють свої можливості, харак-теризуються відсутністю самоконтролю. 15% дітей (3 особи) мають адекватний рівень самоо-цінки, ці діти – активні, спритні, самостійно шу-кають помилки у роботі, обирають завдання від-повідно їх можливостям. 45% учнів (9 осіб) ма-ють занижений рівень самооцінки, такі діти нев-певнені у собі, бачать у собі тільки негативне, починаючи будь-яку діяльність, чекають тільки невдачу.  Так само можна сказати, що 61% учнів визнає свою подібність із іншими, а от 39% уважають себе унікальними.  Для визначення особливостей самооцінки дитини й уявлень дитини про те, як її оцінюють інші люди, дітям пропонувалося поставити себе на одну зі сходинок й обґрунтувати свою відпо-відь. Далі дітям пропонувалося поставити фігур-ку на ту сходинку, на яку, на її думку, поставить її мама.  У ході діагностики виявлено: 10% учнів (2 дітей) мають адекватний рівень самооцінки, ці діти вже мають здатність критично оцінюва-ти себе як особистість. У 45% учнів (9 осіб) зави-щений рівень самооцінки, тобто діти вважають, що їх думка і думка мами збігається. Це свідчить про те, що ці діти менш благополучні або вони видають бажане за дійсне. 45% учнів (9 осіб) мають занижений рівень самооцінки, такі діти вважають, що мама поставить їх нижче, ніж вони самі себе, це характеризує дітей як не благопо-лучних.  

Результати дослідження показали, що у біль-шості дітей молодшого шкільного віку самооцін-ка недостатньо сформована.  Діти, які мають низьку самооцінку, не впевне-ні у собі, бачать у собі тільки негативне, почина-ючи будь-яку діяльність, чекають тільки неуспі-ху, проявляють підвищену самокритичність. У таких дітей виникають проблеми у навчанні, а саме в успішності, у спілкуванні з однолітками, тому що такі діти непевно почувають себе, всту-паючи в контакт із оточуючими, приступаючи до виконання якоїсь діяльності.  Діти, які мають завищений рівень самооцін-ки, переоцінюють свої можливості, характеризу-ються відсутністю самоконтролю.  Самооцінка молодшого школяра динамічна й у той же час має тенденцію до стійкості, перехо-дить надалі у внутрішню позицію особистості, стає мотивом поведінки. Саме у цьому віці необ-хідно створювати умови для формування адек-ватної самооцінки у дітей. Організовуючи на-вчально-виховну роботу, учитель повинен свідо-мо та цілеспрямовано формувати самооцінку молодших школярів.  Для поліпшення умов формування адекват-ної самооцінки у дітей розроблено рекомендації вчителям і батькам по роботі з дітьми з недоста-тньо сформованим рівнем самооцінки.  
Рекомендації для педагогів по формуванню 

адекватної самооцінки молодшого школяра: 
– оцінка повинна слугувати головній меті – стимулювати й направляти учбово-пізна-вальну діяльність молодшого школяра; 
– учитель повинен давати змістовну оцінку роботі молодшого школяра; 
– оцінка повинна не завершувати учбово-пізнавальну діяльність, а супроводжувати її на всіх щаблях; 
– у навчальній діяльності необхідно порівню-вати дітей, які мають приблизно однакові здатності, але досягають різних результатів через різне відношення до навчання; 
– необхідно використовувати взаємне рецен-зування, при цьому відзначати достоїнства і недоліки, висловлюючи думки про оцінку; 
– після рецензування робота повертається авторові, й учні самостійно аналізують свою роботу; 
– пропонувати учневі з заниженою самооцін-кою надавати допомогу слабко встигаючо-му молодшому школяру; 
– необхідно включати ситуації, актуалізуючі самооцінку дитини, що ставлять перед нею завдання усвідомлення особливості своєї роботи, її сильних і слабких сторін і сприят-ливої спрямованості дитини на власні спо-соби дії; 
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– необхідно вводити зошити, у яких учні за спеціальною схемою роблять записи, аналі-зуючи й оцінюючи свою роботу на уроці, визначаючи міру засвоєння матеріалу, сту-пінь його складності, виділяючи найбільш важкі моменти роботи; 
– необхідно пропонувати дітям самостійно оцінювати класні і домашні завдання до того, як віддати на перевірку вчителеві, піс-ля того як роботи перевірив й оцінив учи-тель, необхідно обговорювати випадки роз-біжності оцінок; 
– необхідно використовувати похвалу у робо-ті з дітьми, що мають занижену самооцінку.  
Рекомендації для батьків по формуванню 

адекватної самооцінки молодшого школяра: 
– знаходити час, хоча б кілька хвилин щодня, щоб приділити дитині всю свою увагу, не ділячи її ні з чим; 
– показати дитині, що батьки визнають і ро-зуміють її почуття, навіть якщо не згодні з нею. Пояснити, що різні люди можуть мати різні почуття. Ніякі людські почуття не бу-вають правильними або неправильними; 
– як би не подобалася ситуація або якийсь план, запитати про це думку дитини, якщо необхідно, запропонувати їй кілька альтер-натив; 
– показувати дітям свою безкорисливу любов; 
– установити послідовні, тверді обмеження. Це дозволить дитині зрозуміти, що навколи-шній світ передбачуваний. Перетворення їх у життя вимагає вироблення відповідних наслідків за неважливе поводження; 
– хвалити дитину за конкретні вчинки. Якщо дитина бачить, що батьки дійсно помітили її спроби щось зробити добре, вона їх повто-рить; 
– використовувати рольові ігри для обігра-вання з дітьми важких або незнайомих ситу-ацій заздалегідь, так, щоб зіштовхуючись із ними, діти почували себе впевнено, комфор-тно, знаючи, що робити і чого очікувати; 
– допомогти дітям навчитися вирішувати проблеми самим, не вдаючись до допомоги дорослих; 
– поважати зусилля дітей; 
– показувати дитині очевидні свідчення її розвитку, її досягнення. Показувати дитині її старі малюнки або її більш ранній відеоза-пис, щоб довести дитині, які вона зробила успіхи, які придбала нові навички; 
– пояснити дитині, що в усіх іноді трапляють-ся невдачі. Дуже важливо зрозуміти, що по-милки дають людині можливість учитися; 
– намагатися концентруватися на позитивно-му, придумати щось цікаве; 
– допомогти дитині відчути її важливість, до-ручаючи якісь справи чи обов’язки, щоб до-помогти родині; 

– ставитися з повагою до індивідуальних осо-бливостей дитини, до її ступеня розвитку на різних стадіях; 
– визнавати сильні сторони своєї дитини і хвалити за них, а не фіксувати увагу на її слабкостях. Надати дитині якнайбільше мо-жливостей домагатися успіху у тому, що їй подобається і що в неї виходить; 
– уникати порівняння своєї дитини з іншими. Нехай дитина знає, що її люблять такою, якою вона є; 
– розповідати дитині цікаві деталі про роди-ну, про історію родини. Просити про це ро-дичів; 
– обов’язково влаштовувати сімейні свята. Встановити власні сімейні традиції; 
– відкривати дитині свій внутрішній світ, ді-литися з нею своїми пристрастями, знання-ми й емоціями; 
– дбайливо ставитися до внутрішнього світу дитини, поважати її інтереси, серйозно сприймати прикрості, якими б тривіальни-ми і нудними вони не здавалися; 
– дитина повинна бачити, що батьки пиша-ються не тільки нею, але й собою; 
– батьки повинні розуміти, що жартівні прі-звиська або дражніння дитиною можуть сприйматися серйозно. І якщо вона просить перестати, варто прислухатися до неї; 
– намагатися дивитися на деякі речі очами дитини, пам’ятати, що її бачення навколиш-нього світу ґрунтується на обмеженому дос-віді і нерозвиненому мисленні; 
– знайомити дитину з різноманіттям навко-лишнього світу, говорити про те, що кожна людина – унікальна, і вона теж.  Перспективи наших подальших досліджень ми вбачаємо у виявленні чинників формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку.  
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Зміни, які відбуваються у сучасному суспільс-тві, призводять до виникнення нових потреб у багатьох галузях життя, що ставить цілу низку завдань, які доводиться вирішувати на новому рівні. Зокрема це стосується й організації профе-сійної соціальної роботи як цілісної системи, яка б забезпечувала економічну, соціальну і психо-логічну безпеку суспільства та тих його членів, які найбільше її потребують.  Незважаючи на те, що у багатьох країнах соці-альна робота вже досить давно стала окремим типом професійної діяльності, дотепер не існує згоди щодо теоретичних підходів та критеріїв оцінки соціальної роботи, системи відбору сту-дентів та методологічних принципів підготовки майбутніх фахівців у цій галузі. Тому у літерату-рі часто по-різному тлумачиться сутність соціа-льної роботи, проте більшість дослідників підк-реслює, що соціальна робота, як й інші гуманіта-рні професії, повинна орієнтуватися на загаль-нолюдські цінності та виконувати посередниць-

кі функції між державою та громадянами, індиві-дуалізуючи при цьому соціальну політику та узгоджуючи її з економічною [4;5; 8].  Ознайомлення з досвідом соціальної роботи та підготовки фахівців для цієї галузі у навчаль-них закладах України та інших країн показало, що освіта майбутніх соціальних працівників пе-редбачає поглиблене вивчення соціального пра-ва, теорій, методів та технологій соціальної ро-боти в установах та закладах соціального захис-ту, соціально-психологічних характеристик ос-новних груп, які є клієнтами соціальних служб, та особливостей спілкування з визначеними ка-тегоріями клієнтів, основ соціальної педагогіки, валеології, медичних знань тощо [2, 6, 7]. При цьому звертають на себе увагу більш персоніфі-кований підхід до роботи з клієнтами, який є притаманним для закордонних соціальних пра-цівників, на відміну від вітчизняних. Тому при-роднім стає висновок про необхідність розши-рення кола предметів, за допомогою яких студе-
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