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У статті розглядається вплив атрибуції навчальної успішності, як диспозиційної характеристики, яка формується в 
навчальній діяльності, на розвиток самооцінки творчих здібностей першокласників. Встановлено, що атрибуція відносно 
старанності зумовлює спрямованість дітей на розвиток здібностей в репродуктивних видах діяльності. Атрибуція 
навчальної успішності відносно здібностей стимулює розвиток самооцінки творчих здібностей учнів першого класу. 
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Постановка проблеми. Усвідомлення розвитку
власних здібностей має безпосередній зв'язок 

із самооцінкою. Приписування власним здібностям 
динамічних характеристик зумовлює розвиток ди-
ференційованої, адекватної самооцінки. Статичність 
у розумінні здібностей корелює з низькою, неди-
ференційованою особистісною самооцінкою. У пси-
хологічній літературі підкреслюється значимість 
причинної обумовленості процесу самооцінювання. 
Найбільш повно ця проблема розглядається в зару-
біжній психології, де причинну обумовленість того 
чи іншого явища позначають терміном «атрибуція». 

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв'язання проблеми. На основі локальних 
досліджень, які представлені в зарубіжній психоло-
гії (Г. Гекгаузен, Д. Клейн), можна виділити чотири 
основні типи атрибутивних механізмів самооцінки в 
ситуації успіху та невдачі: атрибуція відносно зді-
бностей, старанності, відносно складності завдання 
та везіння [1; 5]. Більш поширеною є атрибуція само-
оцінки відносно здібностей та відносно старанності.

Виділення не вирішених раніше частин аналізо-
ваної проблеми. У вітчизняній психології атрибутив-
ні механізми розвитку самооцінки в ситуації успі-
ху та невдачі є предметом досліджень Г.І. Ліпкіної,  
Л.А. Рибак та П.М. Якобсон [2; 3; 4]. Встановлено, що 
відсутність успіху в учбовій ситуації частіше пояс-
нюється лінню, а не рівнем здібностей чи вміннями. 
Для учнів також важливо, що є більшою цінністю 
для вчителя: здібності, кмітливість чи старанність.

Формулювання завдань дослідження. Метою 
нашого дослідження є аналіз впливу атрибуції 

успішності як диспозиційної характеристики, що 
формується в учбовій діяльності, на розвиток само-
оцінки творчих здібностей.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
вибірки досліджуваних увійшли дві групи першо-
класників. В одній із них учні навчалися за роз-
вивальною системою Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидо-
ва, а в іншій – за традиційною системою навчання. 
Метою першого етапу дослідження був аналіз ви-
бору першокласниками завдання в залежності від 
повідомлення про атрибутивний успіх чи невдачу 
їх однолітків та рівень складності завдання (екс-
периментальна схема Дж. Ніколса [1]). 

На другому етапі дослідження молодші школярі 
оцінювали власні роботи за самостійно виділеними 
критеріями (процедура оцінювання побудована за 
принципом методики Дембо-Рубінштейн). У ситу-
ації регламентованого оцінювання перед учнями 
ставилося завдання проаналізувати та оцінити ма-
люнки. У ситуації спонтанного нерегламентова-
ного оцінювання тим самим учням не пропонува-
лося оцінювати власні роботи, натомість вони мали 
просто переглянути малюнки однокласників. 

Аналіз результатів дослідження проведемо за 
такими напрямками:

1. Характер атрибуції успішності та рівень
усвідомлення розвитку власних здібностей. Аналі-
зувалося пояснення учнями причин власного успіху 
чи невдачі під час виконання завдань.

2. Використання правила про допомогу. В ана-
лізі враховувався зміст звернень за допомогою та 
пояснення відмови від будь-якої допомоги.

© Загурська І.С., 2014



«Молодий вчений» • № 10 (13) • жовтень, 2014 р. 112

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

3. Характер спонтанної оцінки робіт одноклас-
ників у процесі малювання. Фіксувалося схвален-
ня-несхвалення чи ігнорування робіт інших учнів.

4. Рівень та характер самооцінки учнів у ситу-
ації регламентованого оцінювання власних робіт 
(використання шкал оцінок за принципом методи-
ки Дембо-Рубінштейн). Аналізом передбачено вра-
хування кількості та диференційованість назв шкал 
для оцінки власної роботи, позначення на всіх шка-
лах оцінок рівня самооцінки та його обґрунтування. 

5. Рівень та характер самооцінки учнів у ситу-
ації спонтанного нерегламентованого оцінювання 
власних робіт у процесі перегляду малюнків одно-
класників. В аналізі враховувалася наявність чи від-
сутність змін у кількості та назвах шкал для оцінок 
власної роботи. Аналізувалися зміни в рівнях та ха-
рактері самооцінок учнів з урахуванням спонтанних 
оцінних висловлювань молодших школярів стосовно 
переглянутих малюнків однокласників.

На рис. 1 змодельована залежність самооцінки 
від атрибуції успішності відносно старанності та 
відносно здібностей з урахуванням результатів до-
слідження у двох групах першокласників за виді-
леними вище напрямками аналізу.

Встановлено, що за умови високого рівня ста-
ранності та низького рівня усвідомлення влас-
них здібностей (І квадрант) переважає атрибуція 
успішності відносно старанності, яка зумовлює 
спрямованість дитини на розвиток здібностей в ре-
продуктивних видах діяльності. Це проявляється у 
таких формах самооцінки: самооцінка старанності 
(врахування передусім рівня докладених зусиль); 
самооцінка вміння відтворювати зразок (критерієм 
є точність копіювання); некритично-наслідувальна 
самооцінка власних здібностей (приписування собі 
самооцінки здібностей референтних ровесників).
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Рис. 1. Залежність самооцінки від атрибуції 
успішності відносно старанності та здібностей

Самооцінка старанності та самооцінка вміння від-
творювати зразок була виявлена в ситуації регламен-
тованого оцінювання власних робіт. Основним крите-
рієм оцінки власної роботи слугувала акуратність, 
старанність та точність відтворення запропонованого 
зразка малюнка («Бо я дуже-дуже старався», «Бо я 
все точно так намалював, як на дошці» тощо). Для 
учнів, у яких виявлено такі форми самооцінки, була 
характерна відмова від допомоги з боку ровесників, 
причиною якої є відсутність довіри до них («Хіба вони 
можуть допомогти? Тільки зіпсують!» тощо). Спон-
танне схвалення робіт однокласників у процесі ма-
лювання також не було помічене. Коментарі стосовно 
малюнків однокласників містили швидше зауважен-
ня, ніж схвалення («Краще потрібно малювати, а не 
як курка лапою», «Фарбу розтер на малюнку»). 

Некритично-наслідувальна самооцінка власних 
здібностей була виявлена в ситуації спонтанного 
нерегламентованого оцінювання. Першокласники 
наслідували рівень самооцінки референтних ровес-
ників («Поставлю собі позначку так, як поставив 

Микола. Раз він думає, що він акуратно намалював, 
то і я так буду думати про свій малюнок» тощо). 
Відсутність критичного ставлення до власної робо-
ти та до робіт однолітків є однією із причин не-
диференційованої самооцінки здібностей, оскільки 
учні у цьому випадку відчувають труднощі у виді-
ленні критеріїв для оцінювання.

Низький рівень старанності та низький рівень 
усвідомлення здібностей (ІІ квадрант) є однією із 
причин шкільної дезадаптації, ознаками якої є 
страх перед школою, страх перед зовнішнім оціню-
ванням, страх перед усними відповідями («Найбіль-
ше боюся, коли мене запитають, а я не знаю, що 
сказати», «А раптом вчителька не скаже до мене 
«молодець»? тощо). Атрибуція успішності у цьому 
випадку зумовлюється таким ситуативним факто-
ром як везіння, яке не стимулює розвиток здібнос-
тей та позбавляє самооцінку функцій регулятора 
розвитку і робить її компенсаторною.

 Компенсаторна самооцінка вибудовується на 
засадах нетривкої ситуативної підтримки, на тим-
часовій симпатії чи антипатії, а не на основі успіхів 
у діяльності. Про компенсаторність та ситуатив-
ність самооцінки свідчать, зокрема, висловлюван-
ня учнів на етапі вибору завдання для виконання 
(«Бо я чула, що це завдання дуже просте. Ми ж 
не на уроці, раптом пощастить і я гарно його ви-
конаю», «Це ж не урок, ніхто сварити не буде», «Ви 
сказали, що найпростіше і ніхто погано оцінювати 
не буде, тому я справлюся», «Навіщо довго думати, 
якщо можна найпростіший малюнок перемалюва-
ти? Тоді точно пощастить» тощо). Компенсаторність 
та ситуативність самооцінки здібностей відмічена 
як у ситуації регламентованого оцінювання, так і 
в ситуації спонтанного нерегламен-тованого оціню-
вання («Хоч літери погано знаю, але ось малюнок 
гарний», «Не знаю, що сказати про свій малюнок. 
Ніби гарний», «Зараз подобається, а завтра може не 
подобатися» тощо). 

Аналогічно до ситуації, змодельованої у першо-
му квадранті, учні не охоче зверталися за допомо-
гою до ровесників. Спонтанне схвалення робіт од-
нокласників стосувалося лише тих ровесників, які 
обрали для виконання ідентичне завдання («Ти об-
рала (звертається до ровесника) такий малюнок як 
і я. Він гарний», «Такий малюнок як у мене! Правда 
у нас правильно?!?»).

Поєднання достатньо високого рівня усвідомлен-
ня здібностей та низької старанності (ІІІ квадрант) 
також зумовлює атрибуцію успішності відносно ве-
зіння та ситуативну самооцінку. Однак на противагу 
описаній вище ситуації, таке поєднання не призво-
дить до дезадаптації, оскільки усвідомлення мож-
ливостей розвитку здібностей у кризових ситуаціях 
стає основою ефективної саморегуляції. Атрибуція 
успішності відносно везіння була виявлена на ета-
пі вибору завдання для виконання («Семеро дітей 
виконали успішно третє завдання, а з першим за-
вданням п'ятеро не справилися. А я все одно візьму 
перше завдання, щоб довести, що і з ним можна 
справитися. А раптом пощастить?» тощо), у ситуа-
ції регламен-тованого оцінювання («Я не старався, 
хоча можу краще намалювати. Як захочу, то навчу-
ся. Мені завжди щастить» тощо) та в ситуації спон-
танного нерегламентованого оцінювання («А може, 
я більш була стараннішою? Добре, хай буде так, 
наступного разу пощастить намалювати краще, бо 
я вмію»). Для учнів з високим рівнем усвідомлен-
ня розвитку власних здібностей характерним було 
спонтанне схвалення робіт однокласників у проце-
сі малювання («Оленка взяла зразу третій малю-
нок на фантазію! Я теж наступного разу так зро-
блю. Правда у неї гарний малюнок?») та соціальне 
співробітництво («Ми один одному допомагаємо»,  
«Я краще зрозумію, коли мені допоможе учень»).
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Високий рівень усвідомлення розвитку власних 

здібностей, підкріплений високим рівнем старан-
ності (ІV квадрант), свідчить про атрибуцію успіш-
ності відносно здібностей, яка стимулює розвиток 
творчих здібностей, що відображається в таких 
формах самооцінки: ретроспективна, проективна, 
результативно-актуальна та результативно-про-
ективна самооцінка учбових здібностей і творчих 
здібностей. Ретроспективна самооцінка формуєть-
ся на основі аналізу розвинутих раніше здібностей 
(«Я раніше вже вмів так малювати, тому і зараз у 
мене вийде» тощо). В основі проективної самооцінки 
лежить аналіз та проекція можливостей розвитку 
учбових і творчих здібностей по відношенню до різ-
них сфер життя («Я хочу, щоб хоч пізніше мій ма-
люнок так оцінювався, тому що я стараюся і можу 
навчитися рівно малювати будинки», «Я ще зможу 
зайнятися малюванням у майбутньому й навчитися 
малювати людей» тощо). Результативно-актуальна 
самооцінка в своїй основі має усвідомлення розви-
тку здібностей з урахуванням досягнень у певному 
виді діяльності («За фантазію оцінюю себе найви-
ще, бо зумів намалювати такий малюнок, якого не 
було на дошці. За активність – високо, бо малю-
нок не вийшов за межі сторінки і кожен листочок 
намальований чітко, кольори правильно підібрані. 
За допомогу іншим – на найвищому рівні, бо по-
важаю своїх однокласників..»). При результативно-
проективній самооцінці враховуються можливос-
ті розвитку здібностей лише за умови досягнення 
позитивного результату в певному виді діяльності 
(«Якщо наступного разу виконаю складніші завдан-
ня, то поставлю позначки вище», «Якщо намалюю 
гарно дерево, то почну вчитися малювати людину» 
тощо). Встановлено, що для першокласників, які 
проде-монстрували високий рівень усвідомлення 
розвитку власних здібностей, підкріплений висо-
ким рівнем старанності, характерний високий рі-
вень рефлексії дій і розумових операцій. У ситуації 

регламентованого та спонтанного нерегламентова-
ного оцінювання показовим є спонтанне схвален-
ня та визнання успіхів інших («Чому це Петро так 
низько себе оцінив за старанність? Я думаю, що він 
найбільш старанний!», «За фантазію я б Оленці по-
ставила позначку вище» тощо).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У результаті дослідження ми дійшли висно-
вку, що на розвиток самооцінки творчих здібнос-
тей впливає атрибуція успішності – диспозиційна 
характеристика, що формується в учбовій діяль-
ності. Атрибуція відносно старанності зумовлює 
спрямованість дітей на розвиток здібностей в ре-
продуктивних видах діяльності, що відображаєть-
ся у таких формах самооцінки учбових здібностей: 
самооцінка старанності, самооцінка вміння відтво-
рювати зразок, некритично-наслідувальна само-
оцінка власних здібностей. Атрибуція відносно зді-
бностей стимулює розвиток творчих здібностей, що 
відображається у таких формах самооцінки: ретро-
спективна, проективна, результативно-актуальна 
та результативно-проективна самооцінка учбових 
та творчих здібностей. 

Для першокласників, які навчаються за розви-
вальною системою, характерними є процеси, опи-
сані в межах третього та четвертого квадрантів. 
Усвідомлення можливостей розвитку здібностей 
у цій ситуації є основним регулятором розвитку 
самооцінки творчих здібностей. Процеси, змоде-
льовані в першому та другому квадранті, перева-
жають у першокласників, що навчаються за тра-
диційною системою.

Проведене дослідження не претендує на ви-
черпний аналіз усіх аспектів складної та багато-
планової проблеми розвитку самооцінки творчих 
здібностей. Перспективи дослідження вбачаються 
у подальшому ґрунтовному аналізі рівнів та умов 
розвитку самооцінки творчих здібностей у молод-
шому шкільному віці.
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ВЛИЯНИЕ АТРИБУЦИИ УЧЕБНОЙ УСПЕШНОСТИ НА РАЗВИТИЕ 
САМООЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Аннотация
В статье рассматривается влияние атрибуции учебной успешности, как диспозиционной характеристики, которая 
формируется в учебной деятельности, на развитие самооценки творческих способностей первоклассников. Уста-
новлено, что атрибуция относительно старательности обусловливает направленность детей на развитие способ-
ностей в репродуктивных видах деятельности. Атрибуция учебной успешности относительно способностей стиму-
лирует развитие самооценки творческих способностей учеников первого класса. 
Ключевые слова: атрибуция учебной успешности, самооценка, старательность, учебные способности, творческие 
способности.
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INFLUENCE OF ATTRIBUTION RELATIVE TO PROGRESS IN STUDIES 
TO THE DEVELOPMENT OF SELF-APPRAISAL 
OF FIRST-FORMERS' CREATIVE ABILITIES 

Summary
In the article the influence of study progress attribution, as a dispositional characteristic, which is formed during 
learning activity, to the development of first-formers' creative abilities self-appraisal is examined. It has been established 
that, children's orientation towards the development of abilities in reproductive forms of activities is conditioned by 
attribution relative to diligence. The development of self-appraisal of first-formers' creative abilities is stimulated by 
attribution of progress in studies relative to abilities.
Keywords: attribution of progress in studies, self-appraisal, diligence, learning abilities, creative abilities.


