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РОЛЬ ПОЧУТТІВ ТА ЕМОЦІЙ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ 

МОЛОДШИХ УЧНІВ 

 

В основу перебудови навчально-виховного процесу в загальноосвітній 

школі покладено гуманістичну педагогіку співробітництва, співтворчості. 

Аналіз нинішньої виховної ситуації в сучасній школі свідчить, що 

педагогічний процес у ній спрямовано переважно на формування в учнів 

певної суми знань. Та ж особливість виявляється і у виховній роботі 

(формування знань про норми моралі). Більше того, виховна робота інколи 

являє собою набір стандартних заходів інформаційно-просвітницького 

характеру, зорієнтована переважно на фіксування рівня поведінки учня. 

Широко застосовуються методи заохочення і покарання, але сам вихованець 

є лише об’єктом дисциплінарних впливів. 

Проблеми морального виховання молодших учнів певною мірою 

представлені в літературі. Так, у періодичній літературі цій проблемі 
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М.Г.Яновська визначила, що емоції людини є складовою компонентою 

почуттів. Почуття як якість особистості; є ніщо інше, як емоційне ставлення 

до дійсності. Почуття може бути позитивним або негативним. Не різкий, але 

стійкий прояв емоцій у особистості називається настроєм. Таким чином, 

емоції, почуття, настрій взаємопов’язані. Виховання може бути ефективним 

лише трансформуючись через психічний стан суб’єкта [7, с.6-7]. 

Незважаючи на відзначені дослідження, проблема формування 

моральних почуттів ще не знайшла належного висвітлення у педагогічній 

літературі. В ході проведення дослідження з проблеми формування 

моральних почуттів молодших учнів виникла необхідність розглянути 

емоційні засади морального виховання, а саме роль емоцій, моральних 

почуттів у моральному вихованні. 

Вважаємо, що вивчення емоційних засад морального виховання буде 

корисно як науковцям, так і практичним працівникам освіти. 

Навчально-виховний процес здійснюється за традицією, він не 

враховує тих змін, що відбуваються в моральному розвитку сучасного 

школяра під впливом реальних соціально-політичних, економічних, 

екологічних та інших проблем. За такого становища соціальний і духовний 

розвиток особистості молодшого учня залишаються стихійними і 

нерегульованими. 



Важливу роль у житті дитини відіграють її взаємини з іншими людьми: 

батьками, однолітками, вчителем. За умови доброзичливого ставлення до неї 

інших людей особистість відчуває емоційне задоволення, впевненість у собі, 

захищеність і сама позитивно ставиться до людей, що її оточують. Відомо, 

що тільки в умовах взаємної любові дитина вчиться любити сама. Діти тільки 

тоді сприймають інших людей, коли ті сприймають, люблять і поважають їх. 

Ось чому так важливо, щоб із першого дня перебування дитини в школі вона 

не відчувала емоційної дисгармонії. 

Уже в дошкільному віці в дітей розвивається почуття емпатії 

(розуміння іншої людини шляхом емоційного вчування в її переживання [6, 

с.129]). Але в дитячому сприйманні в основі переживань людини лежить 

тільки власний досвід. На початку молодшого шкільного віку дитина вже 

повинна розуміти позицію інших людей. Саме в цьому віці проходить 

інтенсивне накопичення емоційного і духовного досвіду, який стає основою 

для розвитку більш високих форм чуйної, альтруїстичної поведінки 

(орієнтованої на врахування чужих інтересів у поведінці, допомоги іншим 

без свідомого розраховування на винагороду для себе) [3, с.69-71]. 

І.Д.Бех писав, що традиційно навчально-виховний процес уявлявся і 

здійснювався як моносуб’єктний, виховання ж трактувалось як спеціально 

організований педагогічний вплив на особистість дитини. Це визначення 

відображує тільки зовнішню сторону виховного процесу, тобто діяльність 

вихователя. Вплив, що здійснюється на учня, викликає в нього певні емоції. 

Емоція – це психічне відображення ставлення особистості до певного 

об’єкта. Психологи вважають емоції дуже важливим чинником життя 

особистості. Як відомо, емоції відіграють регулятивну, комунікативну роль у 

житті людини. Але зовнішній вплив може спричинювати як позитивну, так і 

негативну емоційну реакцію, або ж бути нейтральним. Цей підхід має 

односторонній характер, бо основну увагу зосереджено на діяльності 

вихователя, він є суб’єктом навчально-виховного процесу, а учень – 

об’єктом. 

Якщо ж процес виховання трактувати як закономірну, неперервну й 

послідовну зміну моментів розвитку суб’єктів, що взаємодіють, то його 

можна розглядати як соціально-особистісне явище, в якому і педагог, і 

вихованець виступають суб’єктами педагогічно доцільної й морально-

естетичної взаємодії на рівні співробітництва й співтворчості. 

Структура виховного процесу є взаємозв’язком основних елементів : 

цілей та змісту, методів та засобів, а також досягнутих результатів. 

Виховання є багатофакторним процесом. На нього чинить вплив 

природне середовище, життєвий світ та ієрархія громадських цінностей; 

сім’я, школа, дитячі та молодіжні організації, мистецтво та засоби масової 

інформації. 

Завдання виховання – це проектування та очікування змін у дитині (або 

групі дітей), які здійснені під взаємодією спеціально підготовлених та 

планомірно проведених виховних акцій та дій. Процес формування таких 



завдань, як правило, повинні акумулювати гуманне відношення вихователя 

до особи вихованця [1, с.8-14]. 

Будь-яке виховне завдання вирішується через ініціювання вихователем 

активних дій вихованця. Таким початком може бути, наприклад, виконання 

фізичної вправи або розв’язок навчальної задачі, сприйняття художнього 

твору або прибирання своєї кімнати, переборювання страху або шкідливої 

звички. 

Більшість вихователів вважає, що головним завданням вихователя є 

формування знань про норми поведінки. Але практика свідчить, що цього 

недостатньо. Велику роль у вихованні відіграють моральні переживання, 

емоції та почуття, на основі яких здійснюється спілкування вихователя і 

вихованця. 

Процес виховання неможливий без спілкування. В.О.Сухомлинський 

зазначав, що спілкування у школі – це багатоплановий процес розвитку 

контактів між учителем і учнями, між учнем та учнем, який породжується 

потребами спільної діяльності [5, с.499-500]. 

Емоції невідривно пов’язані зі спілкуванням, тому що вони 

відображають ставлення до об’єкту. Ставлення учнів до прояву емоцій різне. 

Наприклад, деякі учні вважають, що нема нічого поганого в тому, щоб 

плакати, переживати і виражати співчуття та ін. Інші ж учні впевнені в тому, 

що не потрібно дозволяти собі показувати власні почуття і що це є проявом 

неприпустимої слабкості. 

Емоції поділяються на прості та складні. Прості емоції викликані 

безпосередньо дією на організм тих чи інших об’єктів, пов’язаних із 

задоволенням первинних потреб людини. Складні емоції зв’язані з 

розумінням об’єктів, що сприймаються, усвідомленням їх життєвого 

значення. Наприклад, задоволення від смачної їжі є простою емоцією, 

задоволення ж від успішного закінчення якого-небудь завдання, сприймання 

красивого пейзажу є складним переживанням [4, с.56-60]. 

Моральні почуття та емоції – це емоційні прояви, в яких виявляється 

стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших людей і до себе 

самої. Вони нерозривно зв’язані з певними нормами поведінки, прийнятими 

у даному суспільстві, з оцінкою відповідності або суперечності дій, вчинків, 

намірів людини цим нормам. До моральних почуттів належать: співчуття, 

доброта, турбота, жаль, сором, любов до близьких, любов до своєї 

Батьківщини. Існують і асоціальні почуття, такі як заздрість, зневага, 

байдужість, зверхність. Діти цінують різне, потребують, бояться і хочуть 

різного. Тому у спілкуванні вихованців та вихователів емоції складають 

важливий компонент виховного процесу. Ніхто не може побачити 

внутрішній світ дитини або її думки. Стороннім сприймаються лише слова, 

тон голосу, вираз обличчя, жести, пози, рухи. Тому перед учителем стоїть 

завдання „достукатись” до серця дитини, щоб дитина не відчувала себе 

самотньою у своїх проблемах (таких незначних для дорослої людини). 

Наслідки недостатньо емоційного спілкування вихователя з дітьми бувають 

дуже важкими. Наприклад, є діти, які готові на все, аби привернути до себе 



увагу вчителя. Вони бешкетують і сперечаються тільки для того, щоб їх 

помітили, „повиховували”. Щоб допомогти такій дитині, треба неодноразово 

показати їй, що її люблять, нею пишаються саме тоді, коли вона вимагає цієї 

уваги. Є діти, чия неслухняність є наслідком затяжної „боротьби за 

самостійність”. Це трапляється тоді, коли дорослі намагаються щохвилини 

керувати дитиною. Виконати таку безліч вказівок дорослих психічно 

повноцінна дитина не може, і тому вона змушена не реагувати на них. У 

результаті формується звичка не зважати на вимоги дорослих, чинити по-

своєму, тобто впертість, вередливість. Згодом дитина може вдаватись до 

хитрощів, обману, демонстративної непокори [2, с.1-5]. 

Щоб налагодити стосунки з такими дітьми, варто звернути увагу на 

словесне оформлення звертань до них. Дуже часто вчителі висловлюють свої 

умови таким учням у роздратованому імперативному тоні. Це одразу 

передається дитинні, і вона так само різко відповідає відмовою. Навіть якщо 

останнє слово залишається за дорослим, дитина все одно набуває шкідливого 

досвіду. 

У спілкуванні з „непослухами” цієї групи доречно проводити свою 

лінію зі спокійною впевненістю, без роздратування й обурення. Доцільно 

визначити право дитини на власну точку зору, а при можливості навіть у 

чомусь розділити її. Як бачимо, емоції у спілкуванні, а тим більш у 

виховному спілкуванні, відіграють велику роль. 

У формуванні моральних почуттів велика роль належить особистості 

вчителя. Культура прояву емоцій є одним з важливих чинників педагогічної 

майстерності вчителя. Формування емоційного фону навчального процесу, 

стимулювання навчальної діяльності – ось завдання, які реалізуються лише 

при належному рівні емоційної культури вчителя. 

Шляхи виховання моральних почуттів у молодших школярів 

різноманітні. Почуття виховується передусім самим змістом навчальної 

роботи, її зв’язком з життям. Формуючи в учнів правильні поняття про 

сутність людських стосунків, міжособисті відносини, переконання дітей, 

вчитель тим самим уже скеровує формування їх почуттів. Чуйне, уважне, 

доброзичливе ставлення вчителя до учнів, поєднане з умінням вести свою 

роботу, вимагати знань від учнів і домогтися здійснення своїх вимог, 

породжує той авторитет учителя, ту привабливість його особистості, яку діти 

високо цінують і яка відіграє важливу роль у вихованні їх моральних 

почуттів. 

Виховання дітей – найважливіше завдання нашого життя. Наші діти – 

це майбутні громадяни нашої країни і громадяни світу. Вони творитимуть 

історію. Тому вони повинні вирости прекрасними громадянами, хорошими 

батьками і матерями. Виховати ж повноцінну в соціальному сенсі 

особистість без формування моральних почуттів – неможливо. „Дитину 

потрібно спонукати до таких вчинків, завдяки яким вона приходить у стан 

піднесення, захоплення, величності. Переживання величної краси вчинку – 

це і його духовностворювальна сила” [1, с.14]. 
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