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УДК. 159.954.2  

І.С. Загурська 

РЕФЕРЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШОМУ 

ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

Загурська І.С. Референтність як основа розвитку здібностей у молодшому 

шкільному віці. У статті розглядається проблема розвитку соціальної рефлексії та 

референтних відносин, як її складової, з метою виділення основних напрямків розвитку 

здібностей та специфіки надання ціннісної підтримки. Виявлено, що однією з умов розвитку 

здібностей є їх постійне, обґрунтоване, розгорнуте оцінювання референтними особами. 

Діяльність для молодших школярів стає значимою, якщо успіхи у ній поціновуються, і 

навпаки, значимість успіху визначається рівнем значимості діяльності. Обґрунтовується, що 

високий рівень рефлексії соціальних стосунків та наявність референтних осіб, які 

підтримують суб’єктивно значимі для дитини вміння, є важливою передумовою розвитку 

здібностей. 

Ключові слова: соціальна рефлексія, референтна особа, розвиток здібностей, 

ціннісна підтримка, розгорнуте оцінювання, значимість діяльності. 

Загурская И.С.  Референтность как основа развития способностей в младшем 

школьном воздасте. В статье рассматривается проблема развития социальной рефлексии 

и референтных отношений, как ее составляющей, с целью выделения основных 

направлений развития способностей и специфики оказания ценностной поддержки. 

Обнаружено, что одним из условий развития способностей есть их постоянное, 

обоснованное, развернутое оценивание референтними лицами. Деятельность для младших 

школьников становится значимой, если успехи в ней поддерживаются, и наоборот, 

значимость успеха определяется уровнем значимости деятельности. Обосновывается, что 

високий уровень рефлексии социальных отношений и наличие референтных лиц, которые 

поддерживают субъективно значимие для ребенка умения, является важним условием 

развития способностей. 

Ключевые слова: социальная рефлексия, референтное лицо, развитие 

способностей, ценностная поддержка,  развернутое оценивание, значимость 

деятельности. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними завданнями. 

Молодший шкільний вік є важливим періодом для розвитку здібностей. Умовою 

усвідомлення та рефлексії можливостей розвитку власних здібностей є підтримка та 

поцінування з боку референтних осіб. Соціальна рефлексія є одним із індикаторів 

напрямків у розвитку здібностей, оскільки дозволяє порівняти суб’єктивні уявлення про 

власні здібності та вміння з думкою про них референтних осіб.  

Існує необхідність досліджень, які б дозволили проаналізувати значення соціальної 

рефлексії, складовою якої є усвідомлення сфер поцінування з боку референтних осіб,  

для  розвитку здібностей у молодшому шкільному віці.   

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань загальної 

проблеми, якій присвячується стаття. Важливі теоретичні положення розвитку 

рефлексії у навчальній діяльності молодших школярів висвітлюються в роботах 
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В.В. Давидова, Д.Б. Ельконіна, С.Ю. Семенова, І.Н. Степанова, В.І. Слободчикова, 

Г.А. Цукерман [1; 15; 12; 11; 13; 14]. Відмічено прямопропорційний зв’язок між рефлексією 

та самооцінкою. Так, низький рівень рефлексії є причиною неадекватно заниженої чи 

неадекватно завищеної особистісної самооцінки та самооцінки здібностей зокрема. 

Високий рівень рефлексії корелює з адекватною самооцінкою. Ціннісний вибір дитини, як 

підкреслює Г.А. Цукерман, завжди пов’язаний із роллю дорослого [13; 14]. Добре, якщо 

цим дорослим є референтна особа, цінності якої суб’єктивно значимі для дитини. 

О.Л. Музика наголошує, що міжособистісна взаємодія є важливою частиною 

освітнього середовища та одним із найважливіших чинників у розвитку здібностей та 

обдарованості. Цінності референтних груп та осіб є основою для побудови шкали 

самооцінювання та конструювання власної поведінки. Твердження автора про те, що 

розвиток здібностей у значній мірі детермінується потребою у визнанні і тим соціальним 

середовищем, яке задає параметри задоволення цієї потреби, у повній мірі відображає 

зміст референтних відносин у молодшому шкільному віці [3; 6; 10]. 

На думку О.С. Науменко, молодший шкільний вік є сенситивним до становлення 

оптимального соціально-адаптивного стилю міжособистісної взаємодії через спілкування 

з однолітками в організованому дорослими педагогічному середовищі. Розвиток 

соціальних здібностей є основою для розвитку соціальної обдарованості, яка, як 

підкреслює дослідниця, є показником успішності людини в майбутньому [7].  

Аналіз досліджень Н.Ф. Портницької та Н.О. Никончук також дозволяє стверджувати 

про взаємозалежність соціальної рефлексії та розвитку здібностей у дошкільному та 

молодшому шкільному віці. Дослідження, проведені Н.Ф. Портницькою, доводять, що 

дошкільники передусім отримують схвалення дорослих (членів родини) за результат 

певної роботи, який максимально відповідає заданому зразку. Ровесники та педагоги 

виступають у якості референтних осіб для дітей, які мають у порівнянні з іншими вищий 

рівень розвитку певних здібностей. У цьому випадку референтність осіб, які можуть 

визнати найбільш значимі для дошкільників здібності, є основою того, що саме ці 

здібності будуть для дитини суб’єктивно цінними [4; 9]. Н.О. Никончук обґрунтувала 

значимість прислів’їв та приказок для поцінування розвитку здібностей у молодшому 

шкільному віці. Причому роль поцінування прямопропорційно залежить від рівня 

референтності осіб, які його надають [8]. 

Розвиток особистості в молодшому шкільному віці ми нерозривно розглядаємо із 

розвитком соціальної рефлексії та референтних відносин, як її складової. В окремих 

випадках аналіз референтних відносин дозволяє охарактеризувати напрямки та кризові 

моменти у розвитку здібностей.  

Формулювання цілей і постановка завдань статті. Завданням проведеного 

дослідження є аналіз особливостей соціальної рефлексії та референтних відносин, як її 

складової, з метою виділення основних напрямків розвитку здібностей та можливостей 

надання ціннісної підтримки. Ціннісна підтримка О.Л. Музикою розглядається як різновид 

психологічної допомоги, спрямованої на актуалізацію особистісних цінностей людини, їх 

видозміну чи розвиток з метою забезпечення суб’єктно-ціннісної регуляції вирішення 

життєвих завдань і саморозвитку особистості [2; 6].  
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Виклад методики і результатів досліджень. Процедура дослідження 

референтності, як основи для розвитку здібностей у молодшому шкільному віці, 

включала такі етапи:  

 аналіз соціальної рефлексії за допомогою методики вивчення динаміки здібностей 

(автор – О.Л. Музика) [6];  

 використання методів математичної статистики, зокрема факторного аналізу 

методом головних компонент із застосуванням Varimax-ротації, метою якого є 

представлення семантичного простору відрефлексованих здібностей, які найбільше 

поціновуються референтними особами (рис. 1).  

Результати наших досліджень дозволили виділити важливі положення, які 

стосуються розвитку здібностей та референтності у молодшому шкільному віці: 

 однією з умов розвитку здібностей є їх постійне обґрунтоване, розгорнуте 

оцінювання як вчителем, так і однокласниками; 

 діяльність стає значимою, якщо успіхи у ній поціновуються, і навпаки, значимість 

успіху визначається рівнем значимості діяльності; 

 відсутність поцінування навчальних досягнень учнів з боку вчителя зменшує 

значимість навчальної діяльності, нівелює усвідомлення досягнутих у ній успіхів та 

зумовлює низький рівень референтності вчителя для молодших школярів [5]. 

Усвідомлення критеріїв визнання відбувається передусім за рахунок ціннісної 

підтримки та ціннісного обміну з боку вчителя та ровесників. Ціннісна підтримка 

вербалізується в таких конструктах: «похвалити за...», «сказати, що йому вдалося...» 

тощо. Ціннісний обмін розглядається як взаємна ціннісна підтримка, яка є основою 

високого рівня рефлексії вмінь, дій та операцій у загальній структурі здібностей. 

Конструктивне сприймання критики є результатом попередньо визначених параметрів 

самооцінки та вербалізується в таких конструктах: «мене посварили за..., але я не 

ображаюсь, тому що...», «мою роботу перекреслили, потрібно подумати...» тощо. Ми 

бачимо, що до кола референтних осіб відносяться люди, які поціновують досягнення 

учнів у значимій для них діяльності. Поцінування є обґрунтованим, тому набуває високої 

суб’єктивної значимості для молодших школярів. 

Вивчення соціальної рефлексії передбачає аналіз референтного компонента 

(виділення осіб, які поціновують досягнення учнів та є для них референтними, а також 

осіб, думку яких про себе хотіли б змінити досліджувані). З метою виділення 

референтних осіб та вмінь, які ними поціновуються, досліджуваним були поставлені 

запитання: «Назви людей, яким цікаво те, що ти робиш і те, що ти вмієш. Чи важливо 

тобі те, що вони думають про тебе? Наскільки тобі це важливо?», «Назви людей, які 

оцінюють твої досягнення, вміння. Оціни важливість їх думки для тебе». 

Представлена факторна модель є ілюстрацією усвідомлення визнання досягнень 

дитини в різних життєвих сферах та ціннісної підтримки розвитку здібностей з боку 

референтних осіб. 

У результаті факторного аналізу методом головних компонент виділилося 5 

факторів, які пояснюють 93,64 % дисперсії. Кожен із виділених факторів утворений 

конструктами, що певною мірою описують особистісні та діяльнісні ресурси, які 

використовуються для пошуку визнання з боку референтних осіб. 
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 Найтісніше корелюють з першим фактором (40,84%) конструкти, які описують 

уміння із сфери дозвілля: «готувати коржики» (0,90) та «вироби з каштанів» (0,89). 

Підтримка розвитку цих вмінь надається з боку членів родини (бабусі й матері), що 

також може бути поясненням прямого кореляційного зв’язку між конструктами (0,90). 

Важливою основою для розвитку цих вмінь до рівня здібностей є усвідомлення 

дитиною поцінування дорослих за самостійність у цій діяльності: «Я сама зліпила 

коржика, а бабуся аж руками сплеснула від того, який він гарний!», «Мама сказала, що 

мій павучок з каштанів – всім павучкам павучок. А головне – я сама його зробила». 

Змістове наповнення цих конструктів дозволяє назвати перший фактор – «самостійність 

в досягненні успіху». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Факторно-семантична модель відрефлексованих досліджуваною умінь, що 

поціновуються референтними особами 

Другий фактор (22,99 % дисперсії) утворений конструктами, які описують 

відрефлексовані дитиною вміння, що характеризують сферу дозвілля («стріляти з лука» 

(0,88), «ловити рибу» (0,75)) та вміння, які мають відношення до гурткової діяльності 

(«витримувати фізичні навантаження» (0,94), «робити фізичну розминку» (0,78), «не 

розкисати при невдачах» (0,82)). Всі виділені вміння поціновуються та підтримуються на 

рівні референтних осіб, які мають стосунок до різних життєвих сфер: сім’я (батько), 

гурткова діяльність (тренер), школа (однокласник). На нашу думку, поцінування з боку 

референтних осіб, які мають відношення до різних життєвих сфер дитини, є 

важливим для гармонійного розвитку особистості та здібностей зокрема. Конструкт 

«не розкисати при невдачах» має вагоме ціннісне значення для досліджуваної, що 

підтверджується його тісними кореляційними зв’язками з іншими конструктами цього 

фактору, а також його змістовим наповненням («Той, хто після невдачі ховає голову в 

пісок, як страус, нічого не досягне у житті»). На основі цього можемо зробити 

припущення про значення наполегливості та вміння переборювати відчуття 
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незадоволення при невдачі як основи для розвитку здібностей. Назвемо цей фактор 

відповідно до семантики цього найзначимішого за змістом конструкта – «наполегливість 

в досягненні успіху». Важливою у цій ситуації є діяльнісна підтримка та допомога у 

розвитку рефлексії здібностей (а не «ведмежа послуга») з боку референтних осіб. 

Іншими словами, гальмувати розвиток здібностей буде позиція дорослих, які свідомо 

дають неадекватно завищену оцінку досягненням дитини. Ситуаційно це принесе їй 

задоволення, однак у перспективі – це стане причиною когнітивного дисонансу в 

ситуації порівняння своїх досягнень із досягненнями інших дітей. 

Третій фактор (13,59 % дисперсії) описує сферу навчальної діяльності. 

Конструкти, які його утворюють («вміти думати» (0,90), «виразно читати українською» 

(0,81), «дотримуватися дисципліни» (0,79), «розповідати казки» (0,67)) описують уміння, 

за які дитина отримує визнання з боку матері та вчителя. Найбільшу суб’єктивну 

цінність для дитини має поціноване вміння думати. З іншого боку, аналіз цього 

конструкта вказує на його певну змістову конфліктність. По-перше, думка матері 

стосовно розвитку цього вміння у порівняні з думкою вчителя, є для дитини 

значимішою. По-друге, конструкт «вміння думати» та конструкт «гарно вчитися» 

утворюють основу різних факторів та мають слабку позитивну кореляцію (0,15), що 

вказує на певну неузгодженість між цими цінностями у свідомості дитини. Ймовірно, це 

можна пояснити тим, що за змістовий бік успіху в навчальній діяльності (вміння думати) 

дитина отримує похвалу з боку матері, а формальний успіх у формі позитивних, високих 

оцінок є значущим для вчителя. Виявлена тенденція має лягти в основу ціннісної 

підтримки розвитку цього вміння з боку вчителя. В іншому випадку матимемо справу з 

ціннісним конфліктом. 

Четвертий (10,19 % дисперсії) та п’ятий фактор (6 % дисперсії) утворені 

конструктами, які описують уміння, що мають стосунок до навчальної діяльності 

(музичні заняття, заняття з англійської мови, малювання). Поцінування за розвиток цих 

умінь дитина отримує від відповідних вчителів та однокласниці. Отримуємо ще одне 

підтвердження важливості усвідомлення дитиною  поцінування досягнень з боку 

ровесників для розвитку вмінь до рівня здібностей. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. За результатами проведеного 

аналізу результатів емпіричного дослідження можна зробити такі узагальнення: 

1. Соціальна рефлексія є одним із індикаторів напрямків у розвитку здібностей, 

оскільки дозволяє порівняти суб’єктивні уявлення про власні здібності та вміння з 

думкою про них референтних осіб. Аналіз референтних відносин дозволяє виявити та 

охарактеризувати кризові моменти у розвитку здібностей. 

2. Однією з умов розвитку здібностей, та особистості загалом, є їх постійне 

обґрунтоване, розгорнуте оцінювання референтними особами, які мають відношення до 

різних життєвих сфер (члени родини, вчителі, керівники гуртків, однокласники). 

Діяльність стає значимою, якщо успіхи у ній поціновуються, і навпаки, значимість успіху 

визначається рівнем значимості діяльності. 

3. Для розвитку здібностей вирішальну роль має взаємодія особистісних 

(виокремлення особистісних якостей, які допомагають досягти успіху) та діяльнісних ресурсів 

(поцінування з боку референтних осіб за успіх у конкретних видах діяльностей). Наприклад, 
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виявлено, що така особистісна якість як «наполегливість» трактується молодшими 

школярами як передумова розвитку здібностей, а тому може розглядатися як ресурс для 

саморозвитку дитини загалом. 

4. Виникненння ціннісного конфлікту в молодшому шкільному віці обумовлюється 

неузгодженістю між певними суб’єктивно важливими для дитини групами цінностей. 

Наприклад, вміння думати та вміння гарно вчитися самі по собі мають для дитини високий 

рівень значимості, однак між собою ці цінності не корелюють ні на рівні змістового 

пояснення, ні на рівні математичного зв’язку. Така неузгодженість виникає у випадку, якщо 

різні референтні особи надають цим цінностям взаємовиключаючий зміст (мати поціновує 

процес діяльності, а вчитель – виключно результат). Виявлена тенденція має лягти в 

основу ціннісної підтримки розвитку суб’єктивно значимих для дитини цінностей. 

Перспективи подальшої роботи вбачаються в конкретизації прийомів та технік 

ціннісної підтримки розвитку здібностей з боку референтних осіб, які мають відношення 

до різних життєвих сфер дитини. 
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Zagurs`ka I.S. Reference as basis of development of abilities at the junior school age In 

the article the problem of development of social reflection and referent relations as a part of it has 

been examined, with the purpose of singling out the main tendencies of abilities development and 

specific character of giving value support. 

One of the conditions of the development of abilities and personality in general is their 

constant well-grounded extensive estimation by referent persons who have connection to different 

spheres of life (family members, teachers, heads of study groups, classmates). Activity becomes 

significant if success in it is appreciated, and on the contrary the significance of success is 

determined by the level of activity significance. 

Interaction of personal (singling out personal features which help reach success) and activity 

resources (appreciation from referent persons for success in certain kinds of activity) plays the 

decisive role for development of abilities. For example, it has been proved that such personal feature 

as «persistence» is treated by junior pupils as pre-condition of development of abilities and thus can 

be considered as a recourse for child`s self-development in general.  

The appearance of value conflict at junior school age is conditioned by lack of coordination 

between certain subjective important for a child groups of values. Such non-coordination appears in 

the case when different referent persons give these values mutually exclusive essence. 

Key words: social reflection, referent person, development of abilities, value support, 

extensive estimation, significance of activity. 
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