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ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ 

СТОСУНКІВ У КОЛЕКТИВІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

У статті здійснено аналіз педагогічних джерел з проблеми педагогічного супроводу формування міжособистісних 

стосунків у колективі молодших школярів; з’ясовано, що педагогічний супровід розглядається як певна сфера 

діяльності педагога, орієнтована на взаємодію з дитиною в процесі надання їй підтримки в становленні 

особистісного зростання, соціальної адаптації тощо; показано, що досвід міжособистісних стосунків є 

фундаментом для розвитку особистості дитини, становлення її самосвідомості та самопізнання, тому проблеми 

взаємин дітей із однолітками останнім часом особливо привертає увагу психологів і педагогів; розкрито особливості 

міжособистісних стосунків у колективів молодших школярів; встановлено, що  групи ровесників і, зокрема, 

довготривалі (постійні) колективи в дошкільному закладі та школі досить рано починають відігравати істотну роль 

у формуванні самосвідомості дитини. Міжособистісні стосунки, які виникають у цих групах, ставлення дітей одне 

до одного, їхні взаємні оцінки та очікування – все це вагомі моменти особистісного розвитку кожної дитини. 

Ключові слова: міжособистісні стосунки, молодші школярі, колектив, педагогічний супровід, форми, методи та 

засоби педагогічного супроводу формування міжособистісних стосунків. 

 

Постановка проблеми. Система  вибіркових 

ставлень особистості започатковується на етапі 

дошкільного дитинства. Вона розвивається від 

ситуативних до більш узагальнених і стійких. У 

процесі їх розвитку у дитини формуються сте-

реотипи поведінки та способи взаємодії з людь-

ми, що є підґрунтям її моральної вихованості. 

Моральні ставлення до ровесника передусім 

продукуються позитивною емоційною спрямо-

ваністю дітей одне на одного, яка виступає по-

чатковим етапом становлення і розвитку соціа-

льно-комунікативної активності, формування у 

них гуманістичної спрямованості на широкий 

загал людей.  

У Законі України «Про освіту» 2018 р., 

«Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні» 2002р., «Концепції виховання дітей та 

молоді у національній системі освіти» 2015 р., 

Національній програмі «Діти України» 1996 р. 

основну увагу акцентовано на необхідності 

формування  у дітей правової та політичної ку-

льтури, критичності та самокритичності, умін-

ня приймати самостійні рішення та відповідати 

за їхню реалізацію, поваги до загальнолюд-

ських і національних цінностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу 

з питань міжособистісних стосунків, ми зіткну-

лися з безліччю підходів до характеристики 

поняття «міжособистісні стосунків». Дуже час-

то в наукових публікаціях поняття «міжособис-

тісні стосунки» ототожнюється з такими понят-

тями як «міжособистісна взаємодія», «між-

особистісне спілкування», «взаємовідношення», 

«взаємодія» і т.д. На думку І. М. Жмайло, 

міжособистісні стосунки зводяться до спілку-

вання і предметної взаємодії, «особливо часто 

ототожнюються поняття відношення і взаємо-

дія, відношення і будь-який зв'язок між людь-

ми, в тому числі спілкування і спільна діяль-

ність» [9, с. 31]. 

У працях Н.П. Волкової міжособистісні 

стосунки виступають унікальною соціальною 

системою, в центрі якої знаходиться сама лю-

дина зі своїми потребами і мотивами, доміну-

ючими індивідуальними особливостями, соці-

альними якостями [6, с. 115]. Ще одне визна-

чення міжособистісних стосунків дає О.О. Бо-

далів. На думку вченого, міжособистісні сто-

сунки обумовлюють становище людини в колек-

тиві, його емоційне благополуччя або неблаго-

получчя в даній групі [4, с. 52]. 

Міжособистісні взаємини – необхідна умова 

життєдіяльності та повноцінного формування 

особистості. Вони означають взаємні зв’язки та 

впливи людей у процесі сумісної діяльності, 

яка характеризується єдністю і взаємообумов-

леністю процесів пізнання та спілкування лю-

дей, що беруть участь у цій діяльності [9, с. 146]. 

Інше тлумачення міжособистісних взаємин 

представлено в словнику В.Б.Шапара, як 

взаємозв’язки людей, які об’єктивно прояв-

ляються і відображаються в змісті та спрямо-

ваності реальної їх взаємодії та спілкуванні і 
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породжують суб’єктивне бачення своєї позиції 

і становища інших, що, в свою чергу, визначає 

певний характер міжособистісних взаємозв’яз-

ків, перш за все, в рамках сумісної діяльності 

[14, с. 448]. 

У нашому дослідженні ми спираємося на 

визначення міжособистісних стосунків у дитя-

чому віці, запропоноване В. В. Корнійчуком, в 

якому міжособистісні стосунки виступають як 

«суб’єктивно пережиті зв’язки між дітьми, які 

визначаються їх міжособистісною взаємодією і 

змістом спільної діяльності» [11, с.162]. Між-

особистісні стосунки дітей молодшого шкіль-

ного віку є сукупністю певних установок і 

очікувань у дитини, в основі яких лежать цілі, 

зміст і організація їхньої спільної діяльності, як 

з однолітками, так і з педагогами. Таким чином, 

формування і розвиток міжособистісних сто-

сунків виступає одним з компонентів 

організації освітнього процесу. 

У психолого-педагогічній літературі велика 

кількість досліджень міжособистісних стосунків 

школярів присвячено емоційному розвитку, 

настрою в колективі (А. О. Драган, І. М. Жмайло 

та ін.). Вчені відзначають, що ступенем 

задоволеності дитини спільною діяльністю в 

колективі є її емоційні переваги, що виступає 

одним з показників міжособистісних стосунків у 

початковій школі [8, 9 ]. 

Мета статті: здійснити аналіз педагогічних 

джерел з проблеми педагогічного супроводу 

для формування міжособистісних стосунків 

дітей; розкрити особливості міжособистісних 

стосунків у колективів молодших школярів. 

Основні результати дослідження. Педаго-

гічний супровід розглядається науковцями як: 

метод, що забезпечує створення умов прийнят-

тя суб’єктом оптимальних рішень у різних си-

туаціях життєвого вибору [12, с. 214]; допомога 

дитині в її особистісному зростанні; це установ-

ка на розуміння дитини, на відкрите спілку-

вання з нею [3, с. 114]; особлива сфера дія-

льності педагога, яка спрямована на залучення 

дитини до соціально-культурних і моральних 

цінностей та на які він спирається в процесі 

самореалізації та саморозвитку [2, с. 36]. 

На думку С. О. Бадер, провідною метою пе-

дагогічного супроводу є організація взаємо-

пов’язаної діяльності фахівців (педагогів, 

соціальних педагогів, психологів, фахівців 

соціальної сфери та інших спеціалістів)на 

основі інтеграції виховного потенціалу освітніх 

установ і соціального середовища [1, с. 24]. 

Таким чином, науковцями педагогічний суп-

ровід розглядається як певна сфера діяльності 

педагога, орієнтована на взаємодію з дитиною 

в процесі надання їй підтримки в становленні 

особистісного зростання, соціальної адаптації 

тощо. Педагогічний супровід є важливою скла-

довою для створення   у колективі здорових 

міжособистісних.    

До основних особливостей міжособистісних 

стосунків у колективі молодших школярів 

належать такі: 

1.Діти по-різному ставляться до своїх 

товаришів: у кожному колективі для кожної 

дитини є три кола спілкування. Ці кола, 

звичайно, не знаходяться в постійному стані. 

Дитина, яка раніше перебувала у другому колі 

спілкування, може входити в перше, і навпаки. 

Ці кола спілкування взаємодіють і з 

найширшим третім колом спілкування, в якому 

розміщуються всі діти колективу [13, с. 347]. 

2. Дитина молодшого шкільного віку вже 

має бажання зайняти певну позицію в системі 

особистих відносин і в структурі колективу. 

Часто дітям важко не погоджуватися з 

прагненнями в цій сфері і фактичним станом [7, 

с. 12]. Система особистих відносин у колективі 

складається через розвиток реальності. Осно-

вою цієї системи є прямий емоційний зв'язок, 

що переважає над усіма іншими. У прояві і 

розвитку необхідності спілкування у дітей 

початкового шкільного віку відзначаються 

значні індивідуальні особливості  [10, с. 253]. 

3. Формування «Я-концепції» у кожної ди-

тини. У своїх дослідженнях В. В. Корнійчук 

відзначає, що до 6-7 років у дітей підвищується 

інтерес до однолітків, до спілкування з ними, 

розвивається потреба у визнанні з їх боку. Саме 

в цей період закладаються базові підстави 

особистості «Я - інший», які стають визна-

чальними в поведінці людини протягом усього 

життя [11, с. 163]. 

4. Вплив зовнішніх обставин (ставлення педа-

гога, батьків, місце проживання, успішність то-

що). У своїх працях Л.І. Божович вказує на 

мінливий характер взаємин між дітьми. На думку 

автора, на зав'язування товариських взаємовід-

носин впливають такі зовнішні обставини, як 

територіальна близькість контактів, тобто діти 

дружать, сидячи за однією партою, живучи на 

одній вулиці. Більш тісна відносин між дітьми 
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відбувається в процесі спільної діяльності - 

навчальної, творчої, ігрової та ін. [5, с. 142]. Але 

після закінчення спільної роботи, гри, відносини, 

які були зав'язані на їх основі, припиняються. 

5.Гендерні особливості. В. С. Мухіна виді-

ляє гендерні розбіжності в наступних аспектах 

спілкування: слухняність, страх, боязливість 

(сором'язливість) і уміння ризикувати, рівень 

активності [13, с. 319]. 

6. Недостатня соціальна компетентність 

дітей. На думку І. М. Жмайло, недостатня 

соціальна компетентність дітей молодшого 

шкільного віку, безпорадність у відносинах з 

однолітками позначається на нездатності 

вирішувати найпростіші конфлікти [9, с. 151]. 

Дружній шкільний колектив повністю виконує 

педагогічні функції, характеризується соціально 

ціннісними, демократичною орієнтацією. У класі є 

організований актив, який може керувати 

колективом. Для членів колективу характерній 

високий рівень активності, ініціативність, 

незалежність у процесі різноманітної діяльності, 

морально встановлення. 

Висновки та пропозиції. Проблема форму-

вання міжособистісних стосунків залишається 

актуальною в педагогіці та психології. Період 

молодшого шкільного віку психологи назива-

ють вершиною дитинства. Діти поступово 

втрачають дитячу простоту в поведінці, з'явля-

ється інша логіка мислення. Значущою діяль-

ністю стає навчання. У школі дитина отримує 

не тільки нові знання, вміння, а й певний статус. 

Змінюються її інтереси, цінності, весь уклад 

життя. Робота над темою дослідження дозволи-

ла переконатися в тому, що міжособистісні сто-

сунки молодших школярів є основним вихов-

ним завданням учителя початкових класів.
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Сергеева Э.В.  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье осуществлен анализ педагогических источников по проблеме педагогического сопровождения 

формирования межличностных отношений в коллективе младших школьников; выяснено, что педагогическое 

сопровождение рассматривается как определенная сфера деятельности педагога, ориентированная на 

взаимодействие с ребенком в процессе предоставления ей поддержки в становлении личностного роста, социальной 

адаптации и т.д.; показано, что опыт межличностных отношений является фундаментом для развития личности 

ребенка, становление его самосознания и самопознания, поэтому проблемы взаимоотношений детей со 

сверстниками в последнее время особенно привлекает внимание психологов и педагогов; раскрыты особенности 

межличностных отношений в коллективов младших школьников; установлено, что группы сверстников и, в 

частности, долговременные (постоянные) коллективы в дошкольном учреждении и школе достаточно рано 

начинают играть существенную роль в формировании самосознания ребенка. Межличностные отношения, 

возникающие в этих группах, отношение детей друг к другу, их взаимные оценки и ожидания - все это весомые 

моменты личностного развития каждого ребенка. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT FORM FORMATION OF INTERCONVENTAL RELATIONS IN COLLECTIVE 

YOUTH SCHOOLS 

The article analyzes pedagogical sources on the problem of pedagogical support for the formation of interpersonal relationships 

in a group of junior pupils; It was found out that pedagogical support is considered as a certain sphere of activity of the teacher, 

focused on interaction with the child in the process of providing her with support in the formation of personal growth, social 

adaptation, etc .; it is shown that the experience of interpersonal relationships is the basis for the development of the child's 

personality, the formation of his self-awareness and self-knowledge, therefore the problems of relations between children and 

their peers have recently attracted the attention of psychologists and teachers; the features of interpersonal relations in the 

groups of junior pupils are revealed; It has been established that peer groups and, in particular, long-term (permanent) 

collectives in preschool institutions and schools begin to play a significant role in shaping the child's consciousness early 

enough. The interpersonal relationships that arise in these groups, the attitudes of children to each other, their mutual 

evaluations and expectations are all important points in the personal development of each child. 

Key words: interpersonal relations, junior schoolchildren, collective, pedagogical support, forms, methods and means of 

pedagogical support for the formation of interpersonal relations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


