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РОЛЬ ВПЛИВУ ПРИРОДНОГО ОТОЧЕННЯ  

НА ПСИХІЧНУ СФЕРУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

Зміна змісту екологічної освіти співпала зі «зміною курсу» розвитку 
України – спадом економіки і, разом з нею, освіти в цілому. Паралельна 
зміна загального уявлення про місце і роль людини у природі дозволила 
перейти від принципу «підкоримо природу», який панував до 80-х років 
минулого століття, до принципу «збережемо природу». Проте глобальна 
урбанізація, технократизація й інформатизація в період розбудови нової 
державності відсунула на другий план проблеми екологічної освіти 
принаймі стосовно загальноосвітньої школи. Сьогодні гострим постало пи-
тання пошуку шляхів залучення підростаючого покоління до вивчення і 
збереження природи з метою виживання, адже людина є частиною приро-
ди і повністю залежить від неї. 

У 60–70-і роки ХХ століття видатним українським вченим 
В.О. Сухомлинським було створено педагогічну систему цілісного підходу 
до всебічного розвитку молодших школярів в умовах сільської школи на 
засадах природовідповідності. Проблеми екологічної освіти молодших 
школярів досліджували Т.В. Машарова, Д.І. Мельник, І.Г. Павленко, 
О.О. Плешков, Н.П. Пустовіт. Психологічне підґрунтя формування 
екологічно доцільної поведінки розглянуто у роботах К.О. Абульханової-
Славської, І.Д. Беха, Ю.Б. Гіппенрейтера, О.М. Леонтьєва, А.В. Петровського, 
С.Л. Рубінштейна. У працях Б.Г. Ананьєва, Л.І. Божович, Л.С. Виготського, 
В.В. Давидова, Г.С. Костюка, О.В. Крюкової, О.К. Маркової, Н.Ф. Тализіної, 
Д.Б. Ельконін визначається, що молодший шкільний вік сприятливий для 
формування екологічно доцільної поведінки, оскільки у цьому віці 
відбуваються значні зміни у всій психічній сфері дитини. Психологічний 
аналіз процесу формування відповідального ставлення до природи у мо-
лодших школярів було досліджено у роботах Ш.А. Амонашвілі, 
Л.І. Божович, І.Д. Беха, М.М. Вересова, О.П. Грошовенко, А.В. Лебідь, 
Г.О. Люблінської, О.Я. Савченко, А.П. Сідельковського та ін. Психологічні 
умови засвоєння природничих знань молодшими школярами були предме-
том досліджень А.В. Лебідь, А.І. Ліпкіної, А.М. Низової. 

Водночас зазначимо, що особливості позитивного впливу природно-
го оточення на учнів вивчалися достатньо поверхово, й переважна 
більшість питань цього напряму залишається поза належною увагою 
фахівців. Натомість необхідність таких досліджень на разі актуалізувалась, 
насамперед, через значне посилення уваги останніми роками до вивчення 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 32, 2010 

 102 

такого феномену як позитивний вплив природних об’єктів на психічний, 
психологічний, фізіологічний стан дітей. 

Метою статті є дослідження процесу впливу природних явищ та 
об’єктів на психічну сферу молодших школярів. 

Проаналізуємо особливості впливу природного оточення на психічну 
сферу учня молодшого шкільного віку. 

У процесі навчання у молодших школярів здійснюється розвиток 
пізнавальних процесів, який характеризується кількісними та якісними їх 
змінами. Вони виявляються зокрема у розвитку сприймання. Особливості 
сприймання учнів досліджуваного віку виявляються у виконанні завдань 
на вибір об’єктів з певної їх сукупності. Вибираючи предмети, вони 
орієнтуються здебільшого на їх колір та форму. У молодших школярів 
суттєво змінюється зоровий і дотиковий вибір заданої фігури серед інших 
фігур. Крім того, в учнів цього віку розвивається здатність 
диференціювати відтінки освітленості об’єктів, спостерігаються значні 
індивідуальні відмінності в здатності диференціювати кольорові тони та їх 
відтінки, словесно їх визначати, підвищується здатність розрізняти висоту 
звуків [1, с. 135–136]. 

Отже, можемо зробити висновок про те, що оточуючі школярів мо-
лодшого віку предмети відіграють первинну, розвиваючу роль у 
формуванні їх пізнавальних процесів. Учні вчаться точно, чітко сприймати 
все навколишнє – бачити, слухати, обмацувати, часом і нюхати, куштувати 
на язик, спостерігати й узагальнювати, визначати словами результати своїх 
спостережень. 

Відбуваються зміни і в уяві молодшого школяра. Відбувається 
перехід від репродуктивних форм уяви до творчої переробки уявлень. 
Засвоєння змісту прочитаного, розуміння математичних задач і природних 
явищ потребує в учнів створення нових образів [1, с. 142–143]. За-
пам’ятовування, а, таким чином, і результат навчання буде настільки кра-
щим і якіснішим, на скільки в учня буде конкретнішим і точнішим образ 
предмету, явища чи події, сформований в уяві. 

Формування образу засобами природних об’єктів з їхніми кольором, 
запахом, смаком, об’ємом тощо створює передумови переходу від кон-
кретно-образного до абстрактного мислення. 

У процесі керованої навчальної діяльності відбувається розумовий 
розвиток молодших школярів, виникають зміни в структурному складі ро-
зуму школярів, у співвідношенні його основних компонентів. Зростає роль 
одних структурних одиниць, або компонентів, зменшується роль інших, 
змінюються їх співвідношення. 

До ознак, за якими можна судити про розумовий розвиток учнів, на-
лежать: якість знань, вміння застосовувати їх на практиці, орієнтуванні у 
матеріалі, самостійне набуття знань, знаходження нових способів 
навчальної роботи, темп і легкість засвоєння нового матеріалу, міцність 
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запам’ятовування матеріалу, самостійна постановка запитань. Ці ознаки 
доповнюються показниками розвитку окремих сторін інтелекту. Такими є 
точність зорового, слухового, дотикового сприймання, повнота і 
детальність описування картини, яку учень бачить уперше, способи 
свідомого запам’ятовування навчального матеріалу, здатність помічати 
помилки або неточності у міркуваннях ровесників, гнучкість мислення, що 
виявляється в доцільному варіюванні способів дій, легкість і швидкість пе-
реходу від мислення, що спирається на реальні або зображені предмети, до 
мислення з опорою на графічні схеми, числові й символьні формули [1, 
с. 158–159]. 

У дослідженнях І.Д. Беха, Л.И. Божович, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперина, 
С.Д. Дерябо, І.С. Коновальчук, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубінштейна, П.М. Якобсона, 
В.А. Ясвіна основним компонентом формування ставлення особистості до 
природи визначається емоційний (емоційно-ціннісний) компонент. 

Основною рушійною силою у формуванні позитивного сприйняття 
оточуючого середовища є емоційний стан молодшого школяра. Екологічне 
виховання молодших школярів має передбачати не тільки відповідний 
рівень формування та розвитку широкого кола знань, умінь, навичок, а й 
обов’язково високий рівень розвитку емоційної сфери особистості з чітким 
зворотнім зв’язком в якості еколого- та природовідповідної поведінки. 
Адже, особливу роль в екологічному вихованні дітей відіграє виховання 
культури почуттів, постійне закріплення їх у конкретних життєвих 
ситуаціях і справах [5]. 

Сприймання в молодшому шкільному віці пов’язане з емоціями – 
дитина сприймає світ через свої почуття, зосереджує увагу на тому, що її 
збуджує, викликає інтерес. Малозмістовний та емоційно бідний навчаль-
ний матеріал не сприяє розвитку пізнавальних потреб, він не викликає і не 
формує стійких позитивних мотивів навчання. Зміст, що засвоюється, по-
винен характеризуватися новизною, спрямовувати пізнавальну активність 
дитини на встановлення дійсних закономірностей та усвідомлення суті 
явищ. 

Емоційне відчуття у ставленні до навколишнього середовища 
допомагає побачити прекрасне, правильно сприйняти явища і об’єкти, ви-
разити свої перші почуття [5]. Тому, зміст навчального матеріалу, його 
форми та методи подачі відіграють значну роль в екологічному вихованні 
школярів. 

Отже, для молодшого шкільного віку в цілому характерним є 
суб’єктно-пізнавальний тип відношення до природи з емоційним забарв-
ленням. 

Ще однією психологічною характеристикою, цікавою для нашого 
дослідження, є увага. Нестійкість цієї якості є причиною невстигання у 
школі. Причиною нестійкості уваги в молодших школярів буває недостат-
ня його розумова активність, зумовлена як недосконалими методами нав-
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чання, так і рівнем його готовності до навчальної діяльності, станом здо-
ров’я та іншими факторами. Увага учнів початкових класів тісно пов’язана 
із значущістю для них навчального матеріалу. Усвідомлення учнями 
необхідності, важливості його засвоєння, інтерес до його змісту є умовою 
стійкості їх уваги. Увага залежить від доступності навчальних завдань, по-
ставлених перед ними. Діти із захопленням працюють над тим, що є нелег-
ким, але доступним і цікавим для них [1, с. 158]. 

Аналіз основних психологічних якостей молодшого школяра, які 
безпосередньо впливають на розвиток їх пізнавальних процесів, дозволяє 
зробити висновок про те, що формування стійкої пам’яті, уваги, адекват-
них уяви і мислення, у першу чергу, залежить від розвитку відчуттів і 
сприймань. Вагомого значення у цьому процесі ми надаємо екологічній 
освіті й головному засобу її формування – природотерапії. Саме 
природотерапія, впливаючи через сприйняття на психічний стан учня, 
створює позитивне природне середовище, у якому основна навчальна мета 
може бути реалізована на більш високому рівні. 

На думку психологів [4], головним рушієм поведінки особистості в 
галузі взаємодії з навколишнім середовищем є почуття, що відображають 
внутрішній світ особистості та ставлення до природи. Саме у процесі 
чуттєвого сприймання об’єкта або явища відбувається перетворення знань 
на переконання, перехід від знання до усвідомлення. Будучи первинними 
по відношенню до розуміння та діяльності, відчуття, емоційна чуйність, 
емпатія виражають суть ставлення особистості до природи, яке, у свою 
чергу, яскраво виявляється у вчинках [2]. Людина реально живе не в 
«фізичному», а в «екологічному» світі, такому, яким людина його бачить, 
чує, відчуває, абстрагуючись від тих властивостей та якостей об’єктів, які 
не є значущими для її життєдіяльності [3], тобто середовище, у якому 
існує, навчається, працює людина повинно бути особистісно й ціннісно-
зорієнтованим. 

Особистісна значущість знань, яка становить зміст навчання, знач-
ною мірою визначається системою свідомих вибіркових зв’язків 
особистості з природою – емоційно-ціннісним ставленням до природних 
об’єктів. Останнє зумовлює суб’єктивну готовність дитини до включення в 
ситуацію учіння на природовідповідному матеріалі. 

Важливого значення набуває вплив змісту навчального матеріалу на 
формування мотивів учіння, адже, на думку психологів [6], інтерес до нав-
чального предмету – це, перш за все, інтерес до його змісту. Однак, 
інформація сама по собі не чинить будь-якого впливу на мотиваційну сфе-
ру дитини, якщо вона не відповідає актуальним її потребам. 

Таким чином, корекція особистісного ставлення до природи з метою 
стимулювання пізнавальної активності, ініціативності школярів та збага-
чення їх мотиваційної сфери в процесі засвоєння системи знань є одним з 
необхідних психологічних чинників подальшого розвитку мотивів учіння у 
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молодших школярів. 
Мотиваційний компонент ставлення школярів до природи був предме-

том досліджень Т.Б. Баранової, О.П. Грошовенко, С.Д. Дерябо, Н.В. Жук, 
І.В. Кряж, О.М. Паламар, В.І. Панова, І.Т. Суравегіної, В.А. Ясвіна та ін. 

Більшість інтересів до природи у молодших школярів є ситуативними 
і нестійкими, виникнення таких спонук зумовлює новизна та привабливість 
природних об’єктів, сприятливий емоційний фон, що утворюється під час 
спостереження предметів і явищ природного оточення [3; 7]. 

Найбільш поширеним мотивом у ставленні до природи є 
пізнавальний інтерес, що народжується у процесі живого споглядання та 
осмислення реального світу [7]. Він опосередковується всіма видами 
діяльності учнів у природі, отже, виступає і як один із спеціально 
організованих процесів, і як процес, включений до складу інших занять 
(праця, художня творчість, охорона природи, відпочинок тощо). Як ре-
зультат осмислення властивостей та зв’язків об’єктів, що цікавлять учнів, 
відбувається поступовий перехід від емпіричних до теоретичних інтересів, 
чуттєве пізнання постійно опосередковується системою наукових понять, 
що засвоюються у процесі шкільного навчання [8, с. 45; 297]. 

Збагачення дітей знаннями про природу, накопичення природознав-
чих уявлень супроводжується істотним просуванням у розвитку їх 
розумової діяльності, формування у них пізнавальних інтересів і 
здібностей. Якщо такого просування і розвитку не відбувається, то мотив 
діяльності обумовлюється головним чином зовнішніми стимулами, а не 
стійкими внутрішніми мотивами [7, с. 27]. 

Отже, формування у молодших школярів дбайливого ставлення до 
природи – складний психолого-педагогічний процес впливу на особистість 
дитини з метою корекції емоційно-ціннісних установок, збагачення 
інтелектуальної сфери, а також активізації екологічно доцільної 
практичної діяльності учнів у природі. Цей процес є багатоаспектним, 
оскільки покликаний забезпечити системний вплив на особистість молод-
шого школяра, коригуючи та спрямовуючи його ставлення до природи. 

Дослідження психологів та педагогів вказують, що саме у молодшо-
му шкільному віці відбуваються важливі зміни у всій психічній сфері 
учнів. Ці дослідження дають підстави вважати молодший шкільний вік 
найбільш сприятливим періодом налагодження позитивних контактів зі 
світом природи. Природа у свідомості молодшого школяра набуває іншого 
значення, змінюються і мотиви взаємодії з нею. Отже природне середови-
ще позитивно впливає на розвиток психічної сфери учнів початкової шко-
ли, що є запорукою зміцнення їх психофізичного здоров’я. 
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