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СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

 

The article offers the theoretical bases for problem of primary school pupils’ social 
development: the meaning of term “social activity”, aspects of forming personalities.  



Problems of modern science. - Fadette editions, Namur, Belgium, 2018 

 

191

Key words:environmental approach, social activity, primary school children. 
 

Стаття пропонує теоретичні основи проблеми соціального розвитку учнів 
початкової школи: сенс терміну "соціальна активність", аспекти формування особистості. 

Ключові слова: середовищний підхід, соціальна активність, учні початкової школи. 
 

Вивчення психолого-педагогічних досліджень, присвячених дитячій 
педагогіці та психології (А. Баль, І. Бех, О. Бодальов, Л.Божович, А. Валлон, 
О. Васильєва, Л. Виготський, А. Валлон, Т. Гаврилова, М. Докторович, 
І. Зарубінська, А. Капська, О. Ковальов, Г. Костюк, В. Котирло, Г. Кошелєва, 
В. Лебединський, О. Матвієнко, М. Матішак, Ф. Мальріє, Ю. Менджерицька, 
Я. Неверович, Л. Петько [9], О. Сорокоумова, І. Червінська) дозволяє говорити 
про значущість і актуальність середовищного підходу у розвитку та вихованні 
молодшого школяра. 

На думку І. Червінської, доцільність створення виховної системи в 
загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня обумовлена такими 
чинниками: інтеграцією зусиль суб’єктів виховної діяльності учнів 1-4 класів, 
учителів, батьків, громадських організацій; зміцненням взаємозв’язку всіх 
компонентів педагогічного процесу (цільового, змістового, організаційно-
діяльнісного, оціночно-результативного); розширенням діапазону можливостей 
за рахунок освоєння й залучення у виховне середовище навколишнього 
природного та соціального середовища; створенням умов для самореалізації та 
самоствердження особистості учня, що сприяє їх творчому самовираженню й 
росту, прояву неповторної індивідуальності, гуманізації відносин у колективі 
[15, c. 13], тобто  вихованці інтегрують в соціум, в якому вони перебувають. 

Визначаючи середовищний підхід у психічному розвитку особистості, 
Л.С.Виготський [4] акцентував увагу на вплив середовища на дитину, 
залежності формування її психіки від взаємовідносин із середовищем, в якому 
перебуває вихованець, причому середовище, на думку вченого по-різному 
впливає на учня, тому для розуміння її впливу треба враховувати не тільки 
зміни, що відбуваються в середовищі, а і в дитині. Таке розуміння ролі 
середовища в психічному розвитку дитини дозволило психологу ввести термін 
«соціальної ситуації розвитку», що виявляється як «афективне ставлення» 
дитини до середовища (за Л.С.Виготським). 

Через що, Л.Божович, підкреслюючи важливість розуміння афективного 
ставлення дитини до середовища, надавала велике значення проблемі 
емоційних переживань в психічному розвитку дитини: «Ми розглядаємо 
афективні стани як тривалі, глибокі емоційні переживання, безпосередньо 
пов’язані з активно діючими потребами і прагненнями, що мають для суб’єкта 
життєво важливе значення» [1, с. 153].  

Причому, для учнів початкової школи (а в цей період відбувається 
активне емоційне становлення особистості), характерним є життєрадісний, 
бадьорий настрій, тоді як «причиною афективних станів визначають 
розходження між їх домаганнями і можливостями їх задовольнити, прагненням 
школяра домогтися високих оцінок свої особистих якостей і дійсним 
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ставленням товаришів до нього. Через що «основним джерелом емоцій у 
молодших школярів є учбова та ігрова діяльність [3, с.167]».  

Французький психолог і педагог А.Валлон  (Henri Wallon) стверджував, 
що природа людини від самого початку − соціальна, а емоції, що виникають у 
дитини, він розглядав як перші ланцюжки, що пов’язують з її соціальним 
середовищем [2]. 

Тому, групова діяльність та ігри [8; 11; 12; 13] сприяють розвитку у 
вихованців рефлексії, комунікативності, уміння співпрацювати, товариськості, 
відповідальності, особистісного самовизначення, самосвідомості, чуйності, 
толерантності, творчості, відбувається соціальна адаптація і процес соціалізації 
дитини.  

Нашу увагу привернула думка американського фізика і філософа 
Дж. Ходжа (J.C Hodge), висловлена в одній із останніх його публікацій: 
«Виживання людини вимагає від неї творчості для її інтеграції та адаптації до 
сучасного мінливого середовища». Вчений розглядає сутність творчості як 
синтез значної кількості різноманітних спостережень, що продукують 
виникненню моделей, і стверджує, що «старовинний китайський «Доказ за 
аналогією» є більш придатним, ніж «Доказ за логікою», наголошуючи на тому, 
що кількість неочікуваних результатів від спостереження величезна [17, с. 51].  

На актуальність методу аналогії, як в навчальній, так і позаурочній 
діяльності ми звертали увагу в наших попередніх публікаціях [10; 12]. 

Тож, у формуванні особистості молодшого школяра, психологи 
виокремлюють у структурі розумових особливостей дитини такі компоненти: 
сприймання, пам'ять, мовлення, мислення, фантазія [3, c. 164]. 

Наголосимо, що саме учням початкової школи характерно переважання 
процесів адаптації над процесами індивідуалізації. Цілі взаємодії 
виголошуються учителем, яка будуються за чітко окресленими правилами. 
Співробітництво учнів-початківців відбувається в рамках соціальної групи 
(класу), а їхня діяльність розглядається як умова формування нормативної 
поведінки кожного учня, тобто дитина включається у систему групових 
відносин. Причому, як наголошують науковці, адаптація молодших школярів  
відбувається на двох рівнях: на рівні адаптації до змісту ролі учня і норм, що 
регулюють його рольову поведінку, та на рівні вироблення норм, що діють у 
позарольових міжособистісних взаєминах дітей [14, с. 124]. 

Тому, актуальною потребою учня молодшого шкільного віку є потреба 
особистісного контакту з учителем як на уроці, так і в позаурочній діяльності, 
прагнення дістати схвалення, підтримку власних починань і дій [16, c. 
317−318]. 

Не можна забувати і про те, що у молодших учнів приклад засвоюється  
як наслідування, що є найбільш характерним засобом пізнання ним дійсності. 
Дитина такого віку ще нездатна опосередковано глибоко і диференційовано 
відображати дійсність внаслідок недостатнього рівня розвитку другої 
сигнальної системи і життєвого досвіду, тому пізнає її безпосередньо шляхом 
наслідування, яке є складним динамічним явищем, якістю особистості, що 
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виражає потребу дитини в активному ставленні до людей, а також проходить 
низку стадій: від сліпого копіювання до свідомого, мотивовано-вибіркового 
наслідування. Причому, у дитини воно є провідним у відображенні дійсності, 
коли мається на увазі соціальна  людська дійсність [6, c.  62−63]. 

У контексті сказаного, процитуємо М. Матішак стосовно прояву 
соціальної активності учнями-початківцями, з яким можна погодитися  або не 
погодитися, поважаючи думку автора: «Соціальна активність молодшого 
школяра в школі виявляється в поведінці, спрямованій на підтримку і 
виконання правил, обов’язкових для школяра, у прагненні допомогти 
виконувати ці правила своїм одноліткам. Соціальна активність дитини 
розвивається разом з її психічною активністю, коли під керівництвом дорослого 
розкривається самосвідомість дитини» [7, c. 169]. 

На нашу думку, у наведеному прикладі увага віддається розвитку 
вольових якостей дитини (поведінковий компонент), тоді як соціальна 
активність дитини виявляється у її діяльності і ставлення до неї, вчинках (Оля 
взяла мамині квіти з вази і пішла до самотньої сусідки-бабусі привітати із Днем 
8-го Березня), намірах (Назар попросив у батьків дозволу принести до школи 
банку з жовтою фарбою, яка залишилася від фарбування газової труби на 
вулиці, щоб пофарбувати шкільний паркан); у прояві вихованцем особистісних 
детермінант: чуйності (Катя завжди з дому приносить бутерброди і пригощає 
Оленку, яка часто приходить до школи голодна), ініціативності, 
відповідальності, товариськості. Стимулювання виховання соціальної 
активності шляхом залучення молодших школяриків до соціально значущої 
діяльності (наприклад, волонтерська діяльність – в’яжемо теплі рукавички і 
носки) сприяє засвоєнню малечі соціального досвіду, адаптації до культурних, 
психологічних і соціальних факторів, які і створюють соціальне середовище, в 
якому перебуває, виховується і розвивається дитина. 
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