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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОЦІННО-КОНТРОЛЬНИХ ДІЙ 

ДОШКІЛЬНИКІВ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
 

Охарактеризовано  вікові особливості дошкільників, зокрема сензитивність їх розвитку. Виокремлено суперечності щодо 

формування оцінно-контрольних дій у дітей дошкільного віку. Диференційовано поняття: «дія», «оцінна дія», 

«контрольна дія», «уміння», «оцінка», «оцінно-контрольна дія». Визначено оцінний еталон як критерій  оцінної діяльності, 

що тісно пов'язаний з оцінкою. Акцентовано увагу на тому, що проблема формування оцінно-контрольних дій в значній 

мірі залежить від розвитку самооцінки й самоконтролю у дошкільників. З’ясовано сутність педагогічної оцінки та умови, 

за яких вона має позитивний вплив на вихованців (постійна фіксація уваги дітей на різних аспектах поведінки і різних видах 

діяльності; формування у свідомості загальних критеріїв оцінки поведінки і взаємовідносин; організація самостійної 

діяльності,акцентуація під час оцінювання дій дитини на її просуванні вперед; спрямування оцінних суджень на результат 

діяльності, а не на дитину). Встановлено, що оцінка пов'язана з оцінно-контрольними діями, якими мають оволодіти 

дошкільники. Сформульовано визначення сутності формування оцінно-контрольних дій. Охарактеризовано психолого-

педагогічні аспекти впливу оцінки на особистість дитини, її мотиваційну сферу. Аргументовано наявність факторів, що 

впливають на формування оцінно-контрольних дій (самооцінка та самоконтроль).  

Ключові слова: дитина дошкільного віку, оцінка, оцінний еталон, оцінно-контрольна дія, формування оцінно-контрольних дій. 

 

Дошкільне дитинство – період, коли 

відбуваються значні зміни у сферах дитячої 

психіки (когнітивної, емоційної, вольової), які 

проявляються в різних видах діяльності; дитина 

відкриває для себе світ, пізнає еталони поведінки 

у повсякденних ситуаціях.  

Дошкільний вік – сензитивний період для 

формування в дитини оцінно-контрольних дій, 

зразків поведінки, манери спілкування з одноліт-

ками й дорослими людьми. Дошкільне дитин-

ство – час, сприятливий для закладення основ 

щодо розвитку оцінних суджень, якими вихован-

ці будуть керуватись під час переходу в школу. 

Від оцінно-контрольних дій залежать взаємосто-

сунки дитини з оточенням, критичність і вимог-

ливість до себе, ставлення до успіхів та невдач. 

Вони впливають на ефективність діяльності 

людини й подальший розвиток особистості.   

Сензитивний період ніколи не повторюється, 

тому важливо на цьому етапі розвитку 

особистості створити сприятливе середовище, 

яке б стимулювало дошкільників до аналізу 

власних дій та їх наслідків на основі прикладу. 

Враховуючи те, що кожному віковому періоду 

властива певна провідна діяльність, зазначимо, 

що у дітей дошкільного віку домінує ігрова 

діяльність, застосування якої слугуватиме 

передумовою для розвитку необхідних й 

важливих для цього періоду вмінь, навичок.  

Формування у дітей моральних оцінок та 

оцінних суджень досліджували такі вчені, як: А. 

Богуш, Ш. Амонашвілі, Б.Ананьєв, Н.Анкудіно-

ва,  І.Бронніков, М.Голощокіна, В.Горбачова, 

О.Монке, Р.Стьоркіна [6].  

Опрацювання наукових джерел, аналіз 

вітчизняної теорії та практики роботи виховате-

лів ЗДО й батьків дошкільників дають змогу 

окреслити наявні суперечності. На рівні визна-

чення значущості оцінно-контрольних дій й 

умов для їх формування – між бажанням сфор-

мувати оцінно-контрольні дії у дітей дошкіль-

ного віку з боку батьків і вихователів й розбіж-

ностями у поглядах і підходах до розвитку реф-

лексивних механізмів у дітей. На рівні концеп-

туалізації освітньої діяльності – між інтуїтивним 

та підсвідомим у структурі оцінно-контрольних 

дій. На рівні визначення мети підготовки 

майбутніх вихователів ЗДО – між об’єктивною 

потребою ЗДО в кваліфікованих і компетентних 

вихователях і реальним станом готовності 

випускників ВНЗ до роботи з дошкільниками в 

аспекті формування в них рефлексії. 

Мета статті – на основі аналізу психолого-

педагогічної літератури та емпіричного досвіду 

виховання дошкільників з’ясувати особливості 

формування оцінно-контрольних дій дошкільни-

ків у процесі ігрової діяльності. 

Для нашого дослідження важливим питанням 

є визначення змісту основних понять. До них 

належать такі: «оцінка», «оцінювати», «оцінний 

еталон», «педагогічна оцінка», «оцінна дія», 

«контрольна дія», «уміння», «формування», 

«формування оцінно-контрольних дій». 
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Досліджуючи цю проблему, варто, насампе-

ред, з’ясувати сутність поняття «оцінка». У тлу-

мачному словнику української мови оцінка виз-

начається як «думка, міркування про якість, ха-

рактер, значення  кого-, чого-небудь» та «прий-

няте позначення якості знань і поведінки». А 

поняття «оцінювати» - як "визначати якість, цін-

ність, достоїнства кого-, чого-небуть, характери-

зувати; визначати позитивні якості, цінності" [2]. 

На нашу думку, оцінка в контексті оцінно-

контрольних дій – це сформована думка 

педагога або вихованця щодо якості власної 

діяльності чи діяльності оточуючих. 

Оцінка завжди відображає те, що 

відбувається у свідомості, в мисленні 

особистості і виявляється як матеріальна норма. 

Оцінка пов'язана з оцінно-контрольними діями, 

якими мають оволодіти дошкільники. До них 

належать: взаємооцінка і взаємоконтроль - 

уміння оцінювати та контролювати дії од-

нолітків; самооцінка і самоконтроль - уміння 

оцінювати та контролювати власну діяльність.  

Проблема формування оцінно-контрольних 

дій в значній мірі залежить від розвитку само-

оцінки у дошкільників. У психолого-педагогіч-

ній літературі самооцінка в дошкільнят визнача-

ється як прояв усвідомленого ставлення до резу-

льтатів власної діяльності, оцінка власних 

вчинків, усвідомлення своїх умінь в різних видах 

діяльності. Вона, безперечно, залежить від оці-

нювання дитини дорослим. Чим точнішою й 

аргументованішою буде оцінна дія дорослого, 

тим сприятливішими будуть умови формування 

самооцінки [ 1]. 

Як показують наукові дослідження, дітям 

(особливо молодшого дошкільного віку) важче 

оцінювати власні вміння, ніж уміння однолітків, 

тому власну діяльність дошкільник завжди 

оцінить позитивно через недостатній рівень 

самосвідомості й постійно прагне позитивної 

оцінки з боку дорослих, а у роботі однолітків 

завжди знайде помилки і недоречності.  

Самооцінка у 5-6-річних дітей більш катего-

рична, але не аргументована та іноді неадекват-

на. Ми погоджуємось із думкою педагогів [4], 

що саме в цьому віці слід розпочинати 

формування адекватної самооцінки, оскільки це 

відіграє важливу роль у подальшому 

становленні особистості дитини. Важливим на 

цьому етапі розвитку учнів дошкільного віку є 

вміння порівнювати себе з товаришами. 

Результативність відповідної виховної роботи 

досягається завдяки зосередженню педагогом 

уваги дитини на різних проявах її поведінки в 

різних видах діяльності; залученню дітей до 

спільної з ним або однолітками оцінки результа-

тів роботи на занятті, об'єктивністю й аргументо-

ваністю оцінки з боку дорослого і наявністю в 

дитини певних знань та вмінь відповідно до віку 

й до вимог чинних програм. 

Безперечно, рівень розвитку самооцінки 

впливає на формування дій самоконтролю. Спо-

чатку слід навчитися адекватно оцінювати себе, 

власні дії та вчинки, а вже потім - контролювати. 

Підсумком самооцінки є висновок про результа-

тивність своєї роботи через зіставлення її зі зраз-

ком чи еталоном. Кінцева мета самоконтролю - 

виправлення дитиною виявлених помилок. 

Отже, під самоконтролем слід розуміти здат-

ність дитини контролювати власні дії в будь-якій 

діяльності. Виробленню самоконтролю є дітей 

дошкільного віку передує набуття навичок 

взаємоконтролю. 

З оцінкою тісно пов'язане поняття «оцінний 

еталон» як критерій оцінної діяльності. На основі 

еталона здійснюються оцінно-контрольні опера-

ції. У процесі навчальної діяльності задані ззовні 

еталони в подальшому виявляються у формі 

знань, досвіду, умінь і стають основою внутріш-

ньої рефлексивної оцінки. Отже, оцінювання не-

можливе без еталона. Ш.Амонашвілі підкрес-

лює, що еталон, на основі якого відбувається оці-

нювання, повинен мати такі властивості, як яс-

ність, реальність, точність, повнота, 

об'єктивність [6]. 

Для нашого дослідження важливим є оцінний 

еталон морально-етичного змісту, який 

визначається як зразок, взірець поведінки або 

вчинку відповідно до усталених у суспільстві 

морально-етичних норм і правил.  

Оцінні еталони формуються  на основі 

морального кодексу й етикетних норм, що 

прийняті в суспільстві. У навчально-виховній 

діяльності дошкільних закладів оцінні еталони є 

зразком для формування оцінок і оцінних 

суджень дітей, вони виражаються насамперед в 

оцінках педагогів, тобто в педагогічних оцінках. 

Педагогічна оцінка - це адекватне позитивне 

або негативне судження педагога про процес (чи 

результат) діяльності і вчинки дитини. Під 

впливом оцінки педагога зароджуються й 

формуються перші оцінні судження дітей. 
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Оцінка характеризується здатністю впливати 

на діяльність дошкільника й особистість загалом. 

Під впливом педагогічної оцінки формуються 

адекватні дитячі оцінки; діти досить вдумливо і з 

великим інтересом зіставляють результати 

власної роботи зі зразком і майже ніколи не 

помиляються в її оцінці. 

Вчені (А.Богуш, О.Усова, Є.Фльорина та ін.) 

вважають, що педагогічна оцінка буде 

здійснювати позитивний вплив на дитячу оцінку 

за умови, якщо вихователь: 

а) постійно фіксує увагу дітей на різних 

сторонах поведінки і в різних видах діяльності; 

б) формує у дитячій свідомості загальні 

критерії оцінки правил поведінки і 

взаємовідносин; 

в) привертає увагу дітей до самостійної 

діяльності; 

г) підкреслює у своїй оцінці просування 

дитини вперед, її моральний зріст; 

д) спрямовує на результат діяльності, а не на 

дитину [5]. 

Досліджуючи сутність поняття «оцінно-

контрольна дія» неможливо уникнути розуміння 

сутності поняття «уміння», адже оцінно-

контрольні дії – це, насамперед, уміння 

контролювати  та  оцінювати  свою  діяльність, 

встановлювати  причини  помилок  й  усувати 

виявлені  недоліки, що застосовується у 

повсякденному житті. Протиставлення цих двох 

понять дає змогу усвідомити, що уміння – це 

лише здатність людини належно здійснювати 

конкретні дії, яка заснована на доцільних 

навичках; дія – реалізація конкретного уміння.  

Диференціюємо поняття оцінно-контрольні 

дії, даючи їм визначення. 

Оцінна дія — це насамперед конкретне вис-

ловлювання, яке відображає певне ставлення ди-

тини до предмета, оцінки на основі аналізу про-

цесу (чи результату) діяльності; це аналіз проце-

су діяльності, зіставлення результату діяльності 

із заданими вимогами, зразком, еталоном. 

Контрольні дії — це усвідомлене регулюван-

ня дитиною власної діяльності з метою запобі-

гання помилкам, їх констатації і виправлення, а 

також забезпечення відповідності результатів 

діяльності встановленим вимогам, взірцю, 

цінностям. 

У нашому дослідженні неможливо уникнути 

поняття «формування», яке розглядається з 

кількох позицій. 

У педагогіці формування – це:  

1) цілеспрямований вплив на учня, здійсню-

ваний педагогом для створення певних умов, які 

в подальшому сприятимуть виникненню у того, 

хто навчається, нових якостей, знань і умінь [6]; 

2) процес становлення людини як соціаль-

ної істоти під впливом усіх без винятку факторів 

– екологічних, психолїїгічних, соціальних, еко-

номічних, національних, релігійних тощо. Воно 

передбачає певну завершеність людської 

особистості, досягнення рівня зрілості [3]. 

В зарубіжних джерелах з точки зору психо-

логії вказано, що формування – це процес цілес-

прямованого й організованого оволодіння соці-

альними суб'єктами цілісними, стійкими рисами 

і якостями, необхідними їм для успішної 

життєдіяльності [7]. 

Враховуючи наявні визначення сутності по-

няття формування педагогами та психологами, 

ми вважаємо, що формування оцінно-контро-

льних дій – це процес цілеспрямованого й систе-

матичного впливу на дошкільника з метою усві-

домлення значення правильної поведінки, засто-

сування еталонів у повсякденних ситуаціях, 

керуючись при цьому самооцінкою й 

самоконтролем. 

На думку Б. Ананьєва, шлях формування 

дитячої самосвідомості пролягає від 

усвідомлення власних дій через оцінювання їх 

іншими до самооцінки. Тому самооцінка є 

найскладнішим продуктом розвитку свідомої 

діяльності дитини, одним із основних 

новоутворень дошкільного віку [4].  

Оцінка дошкільником своєї діяльності 

суттєво залежить від оцінки дорослого. Занижені 

оцінки послаблюють упевненість дитини в собі, 

завищені — спричинюють переоцінювання 

своїх можливостей і особистих якостей. Чим 

точніший оцінний вплив дорослого, тим адекват-

ніше уявлення дитини про свої можливості і ре-

зультати своїх дій. Попри те, сформовані 

уявлення про власні дії допомагають 

дошкільнику критично ставитися до оцінки до-

рослих, навіть протистояти їм.  

У молодшому дошкільному віці думки, 

оцінки дорослого не викликають жодних сум-

нівів у дитини. Старші дошкільники сприймають 

їх уже через призму власного досвіду, можуть 

навіть не погодитися з цими оцінними 

міркуваннями. Це відбувається на основі вміння 

аналізувати результати своїх дій, відокремлю-

вати самооцінку від оцінки себе іншими людьми. 

Пізнання дошкільником своїх можливостей 
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відбувається як на основі спілкування з 

дорослими, так і на основі власного досвіду. Діти 

із завищеними або заниженими уявленнями про 

себе вразливіші до того, що думки оточуючих і 

легко піддаються їхнім впливам. 

Висновки. Діти дошкільного віку мають 

глибокі потенційні можливості для оволодіння 

навичками оцінки й контролю. Методика 

поетапного формування оцінно-контрольних дій 

сприяє усвідомленню дитиною правильності чи 

неправильності власної діяльності, засвоєнню 

оцінних еталонів. 

Оцінно-контрольні дії виступають передумо-

вою і засобом засвоєння знань, формування 

вмінь та навичок, а також найважливішою 

передумовою практичного застосування 

засвоєних знань, вироблених умінь і навичок. 

Для сформованості оцінно-контрольних дій у 

дітей дошкільного віку необхідна систематична 

робота вихователів, батьків та їх співпраця. 

Лише єдині вимоги у вихованні дошкільників 

сприятимуть досягненню цілі.
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ПАВЛЮК Ю. 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНО-КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Охарактеризованы возрастные особенности дошкольников, в частности сензитивность их развития. Выделены противоречия по 

формированию оценочно-контрольных действий у детей дошкольного возраста. Дифференцированно понятия: «действие», «оценочное 

действие», «контрольное действие», «умение», «оценка», «оценочно-контрольное действие». Определены оценочный эталон как 

критерий оценочной деятельности, тесно связан с оценкой. Акцентировано внимание на том, что проблема формирования оценочно-

контрольных действий в значительной степени зависит от развития самооценки и самоконтроля у детей. Выяснено сущность 

педагогической оценки и условия, при которых она оказывает положительное влияние на воспитанников (постоянная фиксация 

внимания детей на различных аспектах поведения и различных видах деятельности, формирование в сознании общих критериев оценки 

поведения и взаимоотношений, организация самостоятельной деятельности, акцентуация при оценке действий ребенка на его 

продвижении вперед; направления оценочных суждений на результат деятельности, а не на ребенка). Установлено, что оценка связана 

с оценочно-контрольными действиями, которыми должны овладеть дошкольники. Сформулировано определение сущности 

формирования оценочно-контрольных действий. Охарактеризованы психолого-педагогические аспекты влияния оценки на личность 

ребенка, его мотивационную сферу. Аргументировано наличие факторов, влияющих на формирование оценочно-контрольных действий 

(самооценка и самоконтроль).  

Ключевые слова: дошкольный возраст, оценка, оценочный эталон, оценочно-контрольное действие, формирование оценочно-

контрольных действий. 
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THE PROBLEM OF FORMATION OF ASSESSMENT-CONTROL ACTIVITIES OF PRIMARY SCHOOLS IN 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE 

The age characteristics of preschoolers, in particular, the sensitivity of their development, are described. The contradictions concerning the formation 

of evaluation and control actions in preschool children are singled out. Differentiated concept: "action", "evaluative action", "control action", "skill", 

"assessment", "evaluation and control action". It is indicated that the problem of the formation of evaluation and control activities largely depends 

on the development of self-esteem and self-control in preschool children. The evaluation benchmark is defined as a criterion of evaluative activity, 

which is closely related to the assessment. The essence of the pedagogical assessment and the conditions in which it has a positive impact on the 

pupils (the constant fixation of children's attention in various aspects of behavior and various activities, formation in the consciousness of general 

criteria for assessing behavior and relationships, the organization of independent activities, accentuation during the evaluation of actions the child 

to move forward, directing evaluative judgments on the outcome of the activity, and not on the child). It is established that the assessment is related 

to the assessment and control actions that pre-schoolers need to master. The definition of the essence of the formation of evaluation and control 

actions is formulated. The psychological and pedagogical aspects of the impact assessment on the personality of the child, her motivational sphere 

are described. The presence of factors influencing the formation of evaluation and control actions (self-esteem and self-control) is argued.  

Key words: preschool age, estimation, evaluation standard, evaluation and control action, formation of evaluation and control actions. 
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