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Як бачимо, проективний метод «Неіснуюча тварина» має широкий 
діагностичний спектр застосування.  Перевагами методу є: 
інформативність (дозволяє акцентуватися на багатьох психологічних 
особливостях), легкість у проведенні (займає небагато часу, 
потребує мінімум засобів), універсальність (може бути діагностичним 
інструментом, терапевтичною технікою, способом налагодження 
контакту з клієнтом), природність (звична форма роботи для дітей і 
знайома для дорослих), варіативність (можливість повторного 
використання на різних етапах консультативного процесу), спосіб 
комунікації між психологом та клієнтом (при ускладненому процесі 
вербалізації внутрішнього стану дитини/дорослого). 

Окрім такої «універсальності» проективна техніка має і свої 
недоліки. По-перше, низька надійність дослідницьких даних. По-
друге, вимагає підтвердження сформульованих гіпотез іншими, 
стандартизованими об‘єктивними методиками [2]. 

Запропонована структура аналізу  малюнку може бути 
використана під час роботи з іншими проективними техніками. 
Змістовна частина блоків варіюється залежно від предмету 
дослідження, що дозволяє зручно, інформативно та 
систематизовано представити результати дослідження клієнтам. 
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кандидат психологічних наук, доцент  

 
КРИЗОВІ МОМЕНТИ В РОЗВИТКУ САМООЦІНКИ 

ПЕРШОКЛАСНИКІВ 
 

Нова соціальна ситуація розвитку в молодшому шкільному віці 
передбачає зміну не лише провідної діяльності, а й охоплює усі 
сфери життя дитини. Успішність адаптаційного процесу значною 
мірою залежить від тієї системи ситуаційних самооцінок, яка склалася 
ще до вступу до школи. Позитивні вектори розвитку ситуаційних 
самооцінок дозволяють підтримати належний рівень загальної 
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самоповаги, який вкрай необхідний та є підґрунтям для оптимального 
пристосування до нової життєвої ситуації. Структура самоповаги або 
загальної самооцінки складається із когнітивних та моральнісно-
емоційних компонентів, які й визначають змістове наповнення 
ситуаційної самооцінки. Уявлення дитини про власні окремі вміння, 
що стосуються тієї чи іншої діяльності, дозволяють визначити ті 
відправні точки особистісного розвитку, які в подальшому можуть 
гарантувати визнання та схвалення з боку соціального оточення. 
Звернення до соціальних стосунків, як до засобу отримання цього 
визнання, дозволяє розвиватися самооцінці на моральнісно-
емоційному рівні. Моральнісно-емоційний рівень самооцінки є 
своєрідним трафаретом, через який дитина дивиться на інших та 
шукає серед них власне соціальне місце. Саме тому цей рівень 
самооцінки є базовим на шляху до успішної соціальної та діяльнісної 
адаптації. 

У табл. 1 представлений аналіз основних кризових моментів у 
розвитку самооцінки на моральнісно-емоційному рівні та можливі 
шляхи їх подолання. Оптимальність розвитку самооцінки на 
моральнісно-емоційному рівні забезпечує в подальшому 
усвідомлення учбових дій як засобів підтримання самооцінки.  

Таблиця 1 
Аналіз кризових моментів у розвитку самооцінки 

на моральнісно-емоційному рівні 
 

Кризові моменти у 
розвитку 

самооцінки на 
моральнісно-

емоційному рівні 

Наслідки кризових 
моментів 

Шляхи та прийоми подолання 
кризових моментів 

Виокремлення 
соціально бажаних 
форм поведінки у 
школі, які не є 
регуляторами 
діяльності, однак 
набувають статусу 
значимих критеріїв 
для оцінки себе та 
інших. 

Певна неадекватність 
у сприйманні 
навчального процесу, 
одним з проявів якої є 
уявлення учнів про те, 
що лише точне 
відтворення поданої 
вчителем інформації є 
гарантією високої 
шкільної успішності 
(«Гарні оцінки 
ставлять за те, що 
учень відповідає так, 
як у книжці, або так, 
як сказав вчитель»). 

- розвиток рефлексії здібностей 
(використання діагностично-
розвивальної методики 
вивчення динамічних механізмів 
розвитку творчих здібностей 
(МВДЗ) О. Л. Музики); 
- розвиток соціальної рефлексії 
(виокремлення референтних 
осіб, які можуть надати 
психологічну підтримку; 
виділення актуальних та 
перспективних особистісних 
якостей, які допомагають 
досягти успіху та підвищити 
зальний рівень самоповаги). 
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Використання 
компенсаційних 
механізмів у 
поясненні причин 
поведінки інших 
людей та власної 
поведінки («Якщо 
людина нічого не 
вміє, то вона може 
плакати. Але це ж 
непогано, бо вона 
може бути 
доброю»). 

Відсутність зв‘язку між 
розвитком 
особистісних якостей 
та діяльністю, шкільна 
дезадаптація. 
Самооцінка набуває 
компенсаторного 
характеру та 
вибудовується на 
засадах нетривкої 
ситуативної підтримки, 
на тимчасовій симпатії 
чи антипатії, а не на 
основі успіхів у 
діяльності. 

Надання ціннісної підтримки за 
допомогою ситуацій соціального 
співробітництва між учнями. 
Соціальне співробітництво 
створює сприятливі умови для 
усвідомлення критеріїв 
визнання. Для цього учні можуть 
використовувати такі словесні 
формули: «похвалити за...», 
«цьому учневі найкраще 
вдалося..., потрібно 
попрацювати над.. », «із 
завданням найкраще 
справився..., тому що... » тощо. 

Компенсація браку 
визнання через 
знецінення 
досягнень інших. 

Низький рівень 
усвідомлення власних 
здібностей позбавляє 
самооцінку 
регулятивної функції 
та робить її 
компенсаторною. 
Успіхи у навчальній 
діяльності 
сприймаються як 
випадковість та 
пояснюються везінням. 

- розвиток рефлексії 
актуальних та перспективних 
учбових здібностей 
(використання діагностично-
розвивальної методики 
вивчення динамічних механізмів 
розвитку творчих здібностей); 
-надання ціннісної підтримки у 
спеціально створених ситуаціях 
співробітництва між учнями. 

Страх перед 
оцінюванням; 
нерозуміння учнями 
критерії зовнішнього 
оцінювання. 

Недиференційована 
самооцінка учнів. 
Невдача в окремому 
виді діяльності 
зумовлює глобальне 
незадоволення собою 
та відмову від 
включення в іншу 
діяльність. 

- виділення вчителем разом з 
учнями чітких критерії 
зовнішнього оцінювання; 
-розвиток ретроспективної та 
проективної самооцінки 
здібностей (один із прийомів може 
ґрунтуватися на методі 
дослідження самооцінки 
Т. В. Дембо – С. Я. Рубінштейн). 

 

Виділені шляхи та прийоми подолання кризових моментів у 
розвитку самооцінки на моральнісно-емоційному рівні можуть бути 
використані у комплексній програмі психологічної підтримки 
першокласників у період адаптації до шкільного навчання. 

Теоретичний аналіз проблеми показав значимість моральнісно-
емоційного рівня самооцінки для позитивного самоставлення та 
успішної шкільної соціальної та діяльнісної адаптації. Уявлення 
дитини про власні окремі вміння, що стосуються тієї чи іншої 
діяльності, дозволяють визначити ті відправні точки особистісного 
розвитку, які в подальшому можуть гарантувати визнання та 
схвалення з боку соціального оточення. Звернення до соціальних 



Випуск 1 Прикладні аспекти психології особистісного зростання 
 

121  

 

стосунків, як до засобу отримання цього визнання, дозволяє 
розвиватися самооцінці на моральнісно-емоційному рівні. 

Результати проведеного дослідження показали, що на початку 
навчання у першому класі учні виділяють соціально бажані форми 
поведінки у школі, зміст яких пояснюють лише поверхово. Бажані 
форми поведінки учні найчастіше описують за допомогою таких 
конструктів: «не викрикує», «тихо поводиться», «не плаче», 
«посміхається», «не б‘ється» тощо. У структурі самооцінки особистісні 
якості моральнісного змісту часто виконують компенсаторну функцію 
по відношенню до вмінь та здібностей. Це характерно для того 
випадку, коли відсутній зв‘язок між особистісними якостями та 
діяльністю, в якій ці якості можуть розвиватися. Саме це є однією з 
причин шкільної дезадаптації та ознакою кризових моментів у 
розвитку самооцінки на моральнісно-емоційному рівні. Загалом 
можна виокремити ряд кризових моментів у розвитку самооцінки на 
моральнісно-емоційному рівні: виокремлення соціально бажаних 
форм поведінки у школі, які не є регуляторами діяльності, однак 
набувають статусу значимих критеріїв для оцінки себе та інших; 
використання компенсаційних механізмів у поясненні причин 
поведінки інших людей та власної поведінки; компенсація браку 
визнання через знецінення досягнень інших; страх перед 
оцінюванням; нерозуміння учнями критеріїв зовнішнього оцінювання. 

Визначено, що основою психологічної допомоги у подоланні 
виділених кризових моментів є розвиток рефлексії вмінь, здібностей 
та особистісних якостей. Взаємодія саме цих структурних 
компонентів допоможе першокласникам вибудувати власний вектор 
особистісного розвитку. 
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