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допомогою усної роботи, можна підвести школярів до вивчення нової теми, а також 

розвивати в них бажання логічно мислити, тим самим сприяючи їх розумовому розвитку.  
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Анотація. У статті досліджено особливості розвитку міжособистісних стосунків 

у різновікових групах дітей молодшого шкільного віку. Виділено індивідуальні типи відносин 

молодшого школяра до ровесника. 

Ключові слова: учні молодшого шкільного віку, міжособистісні стосунки, взаємодія, 

початкова школа. 

 

Annotation. The features of development of interpersonal relationships in different age 

groups of young children are investigated in the article. The individual types of attitudes of the 

younger student to the coevals are highlighted. 

Keywords: elementary school students, interpersonal relationships, interaction, elementary 

school. 

 

Згідно Концепції Нової української школи, окрім рекомендованого вчителям 

початкової школи інтегрованого, проблемного, компетентнісного підходів, важливим є 

виховання молодших школярів (до якого відноситься і формування міжособистісних 

стосунків), що має носити наскрізний характер [1, с.116].  

Досвід міжособистісних стосунків з іншими людьми, дорослими або ровесниками, є 

фундаментом для розвитку особистості молодшого школяра. Дослідження питання 

міжособистісних відносин молодших школярів має як теоретичну, так і практичну 

значущість. Дослідження цієї проблеми багато в чому пов’язане з більш глибоким 

психолого-педагогічним вивченням дитини, проникненням в область контактів дітей з 

дорослими та ровесниками. Проблема міжособистісних стосунків дітей з ровесниками 

достатньо детально вивчалась науковцями І. Дубровіним, В. Мухіним, Я. Коломинським, 

А. Прихожан та іншими. В ході багато численних досліджень в цій області накопичено 

достатньо велику кількість результатів, що можна застосовувати у ефективному формуванні 

міжособистісних стосунків молодших школярів. 

Молодший шкільний вік найменш вивчений з цієї точки зору і залишається відкритим 

питанням у розвитку міжособистісних відносин. Оскільки ведучою в цьому віці традиційно 

вважається навчальна діяльність, то дослідження, що стосуються даного вікового періоду, 

були направлені переважно на вивчення психологічних особливостей, пов’язаних з нею: 

пізнавальних особливостей дитини, компонентів навчальної діяльності і т.п. Спілкування та 

відносини з ровесниками досліджувались в основному в рамках навчальної діяльності, як 

ефективний засіб її організації. Проте, емпіричні дослідження доводять, що окрім 

спілкування на уроці, молодші школярі вступають в досить складні міжособистісні стосунки 

в поза навчальний час у позашкільній діяльності. 

Розглядувана проблема набуває особливої актуальності в зв’язку з особистісно – 

орієнтованою направленістю педагогічного процесу в сучасній початковій школі, що 

передбачає більш уважне ставлення вчителя до психологічного благополуччя дітей.  

У віковій періодизації молодшим шкільним віком вважають вік дітей приблизно від 7 

до 10-11 років, що відповідає періоду навчання у початкових класах [8; 11]. Цей вік найбільш 

глибоко і змістовно представлений в роботах Л.Айдарова, Д.Ельконіна, В.Давидова, 

А. Дусавицького, А. Маркової та ін. З приходом дитини до школи, як писав Д.Б.Ельконін, 

відбувається перебудова всієї системи відносин дитини з дійсністю. Для дитини, що 

приходить до школи особистісно значими є дві сфери відносин: «я-дорослий» та «я-діти». В 

школі, згідно Д. Ельконіну, виникає нова структура цих відносин. Система «я-дорослий» 

диференціюється: «я-вчитель» та «я-батьки». Система «я-вчитель» починає визначати 

ставлення дитини до батьків і ставлення дитини до однолітків. Ця система стає центром 

життя дитини. Ставлення батьків до навчання дитини, що зайняло центральне місце житті 

молодшого школяра, також дуже значиме, але, як справедливо зауважив А.Леонтьєв, хороші 

домашні стосунки вже легко можуть бути зіпсовані двійкою вчителя. Л. Божович, 

Н. Морозова, Л. Славіна зясували, що 70% молодших школярів погано знають оцінки своїх 

однолітків і мало ними цікавиться, якщо вчитель не акцентує на цьому увагу, таким чином, 
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відносини молодших школярів один до одного не залежать від успішності і поведінки в 

школі, а визначається ставленням вчителя. 

Першокласники ще не відчувають себе частиною єдиного колективу, вони незалежні 

один від одного, егоцентричні. Вони прагнуть добре виконувати свої особисті шкільні 

обов’язки. В цьому віці побудова взаємовідносин з однолітками більшою мірою 

визначається ступенем відповідності поведінки однокласників ролі учня, а в якості основних 

критеріїв виступають успішність і дисциплінованість. Особистісні критерії оцінки 

однокласників виявляється в цьому віці ніби другорядними, хоча і починають відігравати 

більш суттєву роль до кінця періоду навчання. Дослідження Л. Божович переконливо 

доводять, що для першокласників і другокласників байдуже, отримали вони зауваження 

наодинці з вчителем чи в присутності однокласників у класі. Проте вже в третьому класі 

надають більшого значення зауваженням, які отримали в оточенні товаришів, таким чином, 

переживання емоційного благополуччя залежить не тільки від думки дорослих, але і від 

думки однокласників. 

Психологи одноголосні в думці, що провідною діяльністю в молодшому шкільному 

віці є навчальна. Проте, безумовно, від учителя залежить її організація. Особливість 

навчальної діяльності полягає в тому, що засвоюючи знання, дитина сама нічого в цих 

знаннях не міняє. Предметом змін в начальній діяльності стає лише учень. На початковому 

етапі навчальна діяльність здійснюється в формі спільної діяльності вчителя та учня. В 

молодшому шкільному віці з’являються важливі психологічні новоутворення в пізнавальній 

сфері дитини. Пам’ять набуває яскраво вираженого пізнавального характеру. В цьому ж віці 

іде інтенсивне формування прийомів запам’ятовування. В галузі сприйняття відбувається 

перехід від мимовільного сприйняття дитини – дошкільника до цілеспрямованого 

спостереження за об’єктом. Діти можуть вже не тільки розглядати предмет, але й керувати 

своїм сприйняттям. В цьому віці формується мимовільна увага, тобто здатність зосередитись 

на речах, які не цікавими на перший погляд. Емоційні переживання набувають більш 

загального характеру. Найбільш суттєві зміни можна спостерігати в галузі мислення, яке 

набуває ознак абстрактності і загальності. Навчальна діяльність сприяє розвитку волі. 

Розуміння себе і своїх особистих змін, які виникають в результаті навчальної діяльності, не 

обмежується рамками навчання і розповсюджуються на самі різні сфери життєдіяльності 

молодшого школяра, в тому числі і на сферу відносин з іншими людьми. Розуміння себе, 

своїх взаємовідносин з оточуючими, внутрішнє обговорення основних своїх дій, розвиток 

рефлексії є одними із важливих новоутворень, що формуються у молодшого школяра. 

В зв’язку з вищезазначеним, акцентуємо увагу на важливості умінь педагога, 

організовуючи навчальну діяльність сприяти формуванню міжособистісних стосунків 

молодшого школяра з однокласниками на основі довіри, взаємодопомоги, взаємопідтримки. 

До прикладу можемо навести рекомендацію, подану в матеріалах для підготовки вчителя 

початкової школи до уроків за Концепцією НУШ. Після актуалізації навичок порядкової та 

хаотичної лічби, знань про «вищий-нижчий», «товщий-тонший», «правіше-лівіше» та ін., 

вчитель, підсумовуючи роботу учнів, говорить: «Бачите, діти, які ви всі різні. Але нам добре 

разом, тому що разом ми можемо гратися, навчатися, подорожувати». Також вчитель може, 

скориставшись методом «мікрофон» дати можливість учням поділитися враженнями 

стосовно спільної діяльності: чи сподобалося їм, що саме сподобалося чи не сподобалося, 

отримавши таким чином зворотний зв’язок від учнів. 
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Анотація: У статті доведено необхідність співпраці закладу дошкільної освіти з 

батьками з метою ефективності художньо-мовленнєвого розвитку дошкільника. Зазначено 

напрями співробітництва ЗДО з батьками дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: вихователь ЗДО, художньо-мовленнєвий розвиток, особистість, діти 

дошкільного віку. 

 

Abstract. The article proves the necessity of cooperation of the preschool education 

institution with the parents with the purpose of the effectiveness of the preschooler artistic and 

speech development. The directions of cooperation of preschool education institution with parents 

of preschool children are outlined. 
Key words: preschool education institution teacher, artistic and speech development, 

personality, children of preschool age. 
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