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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОЛЕКТИВУ І ОСОБИСТОСТІ
Анотація. У статті вивчаються різні точки зору щодо розуміння поняття особистості та процесу її розвит-
ку в умовах колективу. Проведений історичний екскурс розвитку теорії колективу в радянський і постра-
дянський періоди. Представлені погляди на взаємодію і взаємозв'язок особистості і колективу видатних 
педагогів, зокрема А.С. Макаренка. Підкреслюються виділені в цих педагогічних концепціях умови ко-
лективної діяльності, що забезпечують єдність соціалізації та індивідуалізації особистості, самореаліза-
цію людини. На основі соціально-педагогічного аналізу показана актуальність і практична значущість 
даних теорій. Розглянуто як позитивні так і негативні моменти зростання особистості в колективі. Осо-
бливу увагу приділено виявленню позитивної і негативної ролі колективу однолітків в процесі виховання 
особистості. Автор аналізує ситуації, при яких особистість зовсім не потребує виховного впливу колективу, 
згідно з ними можна сказати, що не завжди слід інтереси колективу ставити вище інтересів особистості.
Ключові слова: особистість, колектив, взаємовідносини, суспільство, розвиток дитини.

Shpachynskyj Igor, Tkach Kateryna 
Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlynsky

RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND GROUP
Summary. The article examines different points of view regarding the understanding of the concept of per-
sonality and the process of its development in a team environment. Іnstalled that, the personality of a person 
in the totality of his social and individual qualities acquired or developed in the process of social development. 
Author confirm that the collective is a capacious and complex concept, of which there is no clear definition. So, 
a collective is a group, a set of people united by joint activities within any organization. According to this defi-
nition, there are work, educational, military, sports, creative and other groups distinguished. During one's life 
one can be a member of several groups at the same time. One thing is obvious: there is no personality outside 
society. The peer group has many positive effects: the child has a maximum likelihood of presentation of his 
personal qualities and the determination of positive relationships, because in the peer group all children are 
in the same position and in communication can assume different social roles. The collective allows children 
to form in them social attitudes and allows to form moral norms of relations with other people. The historical 
excursion of the development of the theory of the collective in the Soviet and post-Soviet periods was conducted. 
The views on interaction and interrelation of personality and collective of outstanding teachers AS Makarenko. 
The conditions of collective activity, which ensure the unity of socialization and individualization of the individ-
ual, self-realization of the person, are emphasized in these pedagogical concepts. On the basis of psychological 
and pedagogical analysis the relevance and practical significance of these theories is shown. Both positive and 
negative moments of personal growth in the team are considered. Special attention is paid to revealing the 
positive and negative role of the peer group in the process of personal education. The author concludes that one 
should not always put the interests of the collective above the interests of the individual.
Keywords: personality, team, relationships, society, child development.

Постановка проблеми. Сьогодні дошкіль-
на освіта висуває на передній план цілі 

щодо охорони життя та здоров'я дітей, турботу 
про емоційне благополуччя, психічний і фізич-
ний розвиток, а також інтелектуально-особистіс-
ний розвиток дитини. Одним з найважливіших 
питань є питання розвитокy особистості в колек-
тиві, а саме взаємозв’язок між особистістю та ко-
лективом. Зважаючи на те, що саме у дошкіль-
ному віці формуються основи для подальшого 
розвитку людини, важливим є дослідити дану 
проблему більш детально. І у зв’язку з Всесвіт-
нім економічним форумом в Давосі в 2016 році 
було встановлено, щодо важливості 10 ключо-
вих навичок людини для 2020 року. Серед них 
найбільш важливими є такі, які допомагають 
роботі в колективі, а саме: комплексне рішен-
ня проблем, критичне мислення, креативність, 
управління людьми, координація дій з іншими, 
емоційний інтелект, складання суджень і при-

йняття рішень, сервіс-орієнтація, взаємодія (ве-
дення переговорів), когнітивна гнучкість. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. 
Дане питання стало предметом досліджень для 
багатьох науковців. Велику увагу вивченню 
взаємодії особистості та колективу приділяли 
С.Л. Братченко, А.С. Макаренко, М.Р. Миро-
нова та інші. Автори розглядали особистість як 
суб'єкта власного життя, відповідальний за взає-
модію як із зовнішнім світом, включаючи і інших 
людей, так і з внутрішнім світом, з самим собою. 
Значну увагу приділяли дослідженню колективу 
та процесу його формуванню. 

Виокремлення раніше невирішених час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на те, що 
дана проблема розглядалася багатьма вченими, 
однак й досі не було всебічно розглянуто перева-
ги та недоліки взаємодії особистості та колективу 
у дошкільному віці. Тому надалі доречно розгля-
нути та дослідити дане питання більш детально.
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Постановка цілей. Метою статті є дослід-
ження й аналіз проблеми взаємодії особистості 
та колективу у дошкільному віці. Серед основних 
завдань можна виділити аналіз поняття особис-
тості, вивчення особливостей колективів. Також 
необхідно вивчити позитивні та негативні осно-
ви взаємодії особистості та колективу з метою по-
кращення взаємозв’язку колективу і особистості

Виклад основного матеріалу. Становлен-
ня особистості починається з раннього віку. За 
словами Т.В. Гарасиміва: «людська особистість 
(не таємнича, ізольована від інших особистість 
персоналістів, а соціальна, пов’язана всіма свої-
ми коренями з колективом) є в цьому діалектич-
ному процесі «ототожнення» активною стороною, 
єдиним діяльним суб’єктом, творцем усіх змін 
і процесів. Вона – єдиний суб’єкт історії, що діє 
незалежно навіть від того, що в деяких ситуаціях 
продукти її власних рук, взаємини і соціальні ме-
ханізми вирізняються, починають жити немовби 
власним життям, оволодівають нею самою, що, 
своєю чергою, призводить до відчуження свідо-
мості, до приписування людським творам власної 
особливої активності і незалежного існування» 
[2]. Намагаючись подолати явища відчуження, 
у діалектиці пристосування суб’єктивного світу 
до того, що людина знаходить готовим, полягає 
основа потягу до емансипації.

Сучасні дослідники, наприклад С.Л. Братченко 
та М.Р. Миронова, відзначають, що «…в найзагаль-
нішому вигляді особистість – це людина як суб'єкт 
власного життя, відповідальний за взаємодію як із 
зовнішнім світом, включаючи і інших людей, так 
і з внутрішнім світом, з самим собою. Особистість – 
це внутрішня система саморегуляції людини, вона 
зазнає впливу двох інших детермінуючих сил, які 
умовно можна позначити як організм, внутрішній 
світ (тобто людина як жива істота в цілому), і серед-
овище, зовнішній світ в широкому сенсі, включаю-
чи в першу чергу інших людей» [1].

Таким чином, найчастіше під особистістю ро-
зуміють людину в сукупності її соціальних і ін-
дивідуальних якостей, набутих або розвинених 
в процесі соціального розвитку. Очевидно одне: 
поза суспільством немає особистості.

Процес соціалізації починається з найменшого 
віку. У цій області однією з перших формується со-
ціально-психологічна і виховна концепція колек-
тиву А.С. Макаренка, в якій вчений всебічно об-
ґрунтовує саме розвиток особистості. Здійснення 
цього розвитку можливо тільки через колектив, 
за допомогою колективу і в колективі, де будують-
ся і розвиваються відносини між вихованцями 
і вихователями, вихованцями та вихованцями. 

Колектив (від лат. Collectifious – збірний) – зміс-
товне і складне поняття, однозначного визначення 
якого немає. Так, колективом називається група, 
сукупність людей, об'єднаних спільною діяльніс-
тю в рамках будь-якої організації. Згідно з таким 
визначенням розрізняють трудові, навчальні, вій-
ськові, спортивні, творчі та інші колективи. 

Колектив, за А.С. Макаренко, – це контактна 
сукупність людей, утворена на наступних прин-
ципах: загальна мета і діяльність,дисципліна, 
виборні органи самоврядування, зв'язок даного 
колективу з суспільством.

А.С. Макаренко розглядав колектив як ор-
ганічну частину суспільства, оцінюючи його як 

головний інструмент виховання. Основна систе-
ма моральних відносин особистості формується 
в умовах колективу. Як відомо, не в кожному ко-
лективі самі собою стихійно складаються умови, 
спрямовані на формування в особистості власного 
«Я». Такі умови слід створювати разом із дітьми. 
Що активніше вони братимуть участь у вдоско-
наленні колективу, то інтенсивніше здійснюва-
тиметься процес їхнього власного самовиражен-
ня, самовдосконалення, самовиховання [5]. 

Інший видатний педагог, В.А. Сухомлин-
ський, вважав колектив засобом морального 
і духовного розвитку дитини. Духовне багатство 
кожної людини, її гуманістичні мотиви склада-
ють, на його думку, основу повноцінної, змістов-
ного життя колективу і є умовою вдосконалення 
внутрішньо колективних взаємин. «Мудра» вла-
да колективу допомагає особистості подолати 
риси егоїзму, байдужості, зайняти громадянську 
позицію, включитися в творчу, гуманістично 
спрямовану діяльність на благо інших людей.

Таким чином, в найбільш широкому сенсі ко-
лективом називають групу людей, об'єднаних 
спільними цілями і завданнями, які досягли 
в процесі соціально цінної спільної діяльності ви-
сокого рівня розвитку. Саме дане розуміння ко-
лективу послужило основою для розробки теорії 
колективу, яка розглядає колектив в як специфіч-
ної форми організації людей в суспільстві і визна-
чального фактору розвитку особистості [3].

Проте всякий конкретний колектив в своє-
му функціонуванні очевидно здатний показати 
більше недоліків, ніж переваг.

«По-перше, на практиці може виявитися, що 
окрема особистість зовсім не потребує виховного 
впливу колективу, в який реально входить, тому 
що набагато перевершує його і за рівнем розвит-
ку стоїть вище більшості його членів. В такому 
випадку колектив може визнати цього свого чле-
на в якості лідера, але нерідко трапляється, що, 
навпаки, колектив пригнічує особливо обдарова-
ну особистість» [4].

По-друге, багаторічний досвід педагогічної ді-
яльності виявляє, що серед існуючих колективів, 
дійсно освічених дитячих колективів надзвичай-
но мало. У будь-якому випадку колектив уніфікує 
особистості своїм впливом, впливає на всіх його 
членів, пред'являючи до них єдині вимоги. Це 
призводить до соціально-психологічного явища 
деіндивідуалізації, або знеособлення. Явище де 
індивідуалізації спостерігається і в слаборозвине-
ному колективі, який здатний вплинути на осо-
бистість не тільки позитивно, а й негативно. В той 
же час, не тільки колектив має право вимагати 
щось від свого члена, але і кожен його член має 
право пред'являти вимоги колективу. Як відомо, 
за кожною особою має бути залишено право поки-
нути колектив, якщо він її чимось не влаштовує. 

Крім того, важливо відмовитися від абсолют-
ного прийняття принципу, що поза колективом 
повноцінна особистість сформуватися не може. 

З метою такого правильного розподілу ми 
вважаємо доречно використовувати такі методи-
ки як опитування, тестування, спостереження, 
тощо. Під час опитування можна перемістити 
дітей в певну життєву ситуацію, або надати їм 
завдання, а результатом буде реакція та пове-
дінка дитини. Доречно провести тестування для 
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з’ясування розумових здібностей, типу темпера-
менту, поведінкових особливостей тієї чи іншої 
дитини. Важливим також є проведення спостере-
ження за поведінкою дітей. Наприклад, під час 
гри, яку роль для себе обирає дитина, чи актив-
но вона себе проявляє у спілкуванні, намагаєть-
ся допомогти, або ж навпаки створює проблеми, 
тощо. Завдяки цьому можна розподілити дітей 
на групи або дрібніші колективи таким чином, 
щоб кожен з них отримав користь від спілкуван-
ня та поштовх для подальшого розвитку.

Ми вважаємо, що робота зі створення сприят-
ливого психологічного клімату в окремій групі 
дітей має проходити в кілька етапів. На першому 
етапі робота педагогічного колективу спрямова-
на на появу в невеликих об'єднаннях дітей спіль-
ної мети, діяльності. Другий етап має полягати 
у висуванні більш складних цілей у спільній 
ігровій та трудової діяльності. На цьому етапі, 
як правило, діти починають проявляти більше 
самостійності і організаторських умінь. Склад 
об'єднань ставав більш стійким, так як дітей 
приваблює спільна діяльність саме в такій гру-
пі однолітків. Третій етап формування дитячого 
колективу характеризується подальшим зрос-
танням самостійності дітей: вони самі створюють 
об'єднання, регулюють свої взаємовідносини, 
оцінюють поведінку окремих їх членів. На цьо-
му етапі у дошкільнят з'являється усвідомлення 
себе, як частини загального, як члена колективу.

Виконана робота, як ми вважаємо, відкриває 
можливість для такої думки, що об'єднання неве-
ликих груп в один колектив дітей групи. Кожна 

дитина починає відчувати себе учасником життя 
всієї групи. На перших етапах становлення ко-
лективу діти вважають за краще брати участь 
в індивідуальних конкурсах, виступати на кон-
цертах і виставах з індивідуальними номерами. 
На етапі ж сформованого колективу діти самі ви-
являють бажання брати участь в різних заходах 
спільно з однолітками і вихованцями інших груп 
і домагатися загального результату, що можна 
побачити, проаналізувавши участь дітей в різ-
них заходах.

Висновки та пропозиції. Таким чином, від-
повідно до теорії дидактики, повноцінний розви-
ток особистості може відбуватися тільки в колек-
тиві. Він є основою для виховання і навчання. 
Узагальнивши різні точки зору, можна ствер-
джувати, що колектив – група людей, об'єднана 
спільними цілями і завданнями, які досягли 
в процесі соціально цінної спільної діяльності 
високого рівня розвитку. Зважаючи на це, слід 
відмітити, що науковцями було доведено, що від-
мовитися від думки, що поза колективом повно-
цінна особистість сформуватися не може. 

Для оцінки певного колективу та особистості 
слід використовувати такі методики як опиту-
вання, тестування, спостереження, тощо. Важ-
ливим також є проведення спостереження за по-
ведінкою дітей в колективі. 

Зважаючи на можливі недоліки такої взаємо-
дії, які матимуть вплив на розвиток особистості. 
Тому необхідно ретельно відбирати колектив, 
з яким необхідно спілкуватися дитині дошкіль-
ного віку. 
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