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АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ 
ПЕРЕКОНАНЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Моральне виховання молодого покоління завжди було в центрі уваги 
фахівців різних галузей людинознавства. Ці питання проходять крізь 
педагогічні системи педагогів-просвітників минулого Г.Сковороди, 
Т.Шевченка, І.Франка, М.Костомарова, Б.Грінченка та ін. 

Значний внесок у розробку цих питань зробив В.Сухомлинський. Його 
гуманістична педагогіка не тільки вписала золоту сторінку в історію 
вітчизняної педагогіки, але й до сьогодні є невичерпним джерелом розвитку 
теорії і практики національного виховання. 

Провідну роль у цьому процесі В.Сухомлинський відводив способу 
організації виховання. Він зазначав, що при такій організації треба звертати 
увагу на стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, 
забезпечувати їх оптимальну участь у вихованні як спільній з педагогом 
діяльності. Сюди Василь Олександрович відносив самостійну оцінку дій, 
вчинків одного школяра іншим, оцінку власних вчинків, обговорення і 
розв’язування посильних моральних проблем, прийняття рішень тощо. 

Такій самостійності В.Сухомлинський надавав особливого значення. Він 
неодноразово наголошував на тому, що мистецтво виховання полягає не 
тільки в умінні бачити і передбачати різні ситуації, які виникають під час 
роботи з дітьми, а й у тому, щоб навчити дитину самостійно орієнтуватися у 
життєвих обставинах. Тільки у такий спосіб, на його переконання, в неї 
можна розвинути “внутрішнє бачення”, під впливом якого складається 
внутрішня потреба у відповідній поведінці. 

Не втратила своєї актуальності проблема морального становлення 
особистості й у сучасних умовах. Підтвердженням цієї думки можуть бути 
численні праці науковців, в яких знайшли відображення означені проблеми. 
До числа найбільш значущих в цьому напрямі слід віднести роботи І.Беха, 
А.Богуш, І.Зязюна, В.Киричок, О.Коберника, В.Кузя, О.Савченко, 
О.Сухомлинської, В.Плавича, Т.Поніманської та ін. 

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті серед 
основних завдань, на розв’язання яких має бути спрямована сучасна 
педагогічна наука, визначає “виховання людини демократичного світогляду і 
культури”, “формування моральної життєтворчої мотивації”, “високої 
гуманістичної культури особистості, здатної протистояти проявам 
бездуховності” (1, 3). 

Ці положення знаходять розвиток не тільки в психолого-педагогічних 
дослідженнях прикладного характеру, а й у методичних розробках і 
рекомендаціях практичним працівникам; до них звертаються у своїй 
педагогічній діяльності вчителі-новатори. У виховній роботі загальноосвітніх 
шкіл проводяться виховні години, свята, рейди, літературні вечори, трудові й 
доброчинні операції відповідного змістового наповнення. І хоча ця робота не 



завжди і не скрізь може бути оцінена найвищим балом, вона проводиться і 
має вже певні позитивні результати. 

Здавалося б при такій увазі до проблеми морального виховання молодих 
поколінь усі питання, пов’язані з цим процесом мають бути вирішені. Проте 
й сьогодні на “карті” морального становлення особистості наявні “білі 
плями”, які чекають свого заповнення. 

Дослідження проблеми формування моральної переконаності в учнів 
молодшого шкільного віку засвідчує, що в звичайних умовах дитячого буття 
нерідко спостерігаються розбіжності між правильним вербальним 
відтворенням моральних знань і реальною поведінкою. Аналіз психолого-
педагогічної літератури, присвяченої висвітленню цих питань, показав, що 
досить часто цю розбіжність можна пояснити недостатністю практичного 
досвіду особистості щодо втілення наявних у неї знань у власні поведінкові 
акти. З огляду на це було зроблено висновок про необхідність активізації цієї 
сторони виховного процесу. Однією з форм реалізації означеного завдання 
визначили тренінг “Формування поведінкових умінь та навичок учнів 
початкових класів”. 

При розробці тренінгу використовувалися методики тренінгів, 
розроблених у Лейпцигському та Ієнському університетах під керівництвом 
М.Форверга, і заняття-тренінги, спрямовані на підвищення компетентності 
його учасників у відповідній сфері діяльності й адаптовані до мети нашої 
роботи та вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку, 
можливостей дітей молодшого шкільного віку. Згідно з цим, основний зміст 
тренінгу мав на меті реалізацію формули: “знаю (моральні переконання) і 
дію (згідно з наявними знаннями про моральність поведінки, переконаністю 
в тому, як належить правильно діяти)”. 

У зв’язку з цим були визначені такі завдання тренінгу: 
– забезпечення оволодіння учнями знаннями в процесі спеціально 

організованої діяльності; 
– формування умінь та навичок моральної поведінки шляхом 

упровадження комплексу вправ, спрямованих на здійснення морально 
зумовлених вчинків; 

– розвиток установок, що визначають особливості поведінки дитини 
відповідно до наявних у неї переконань; 

– розвиток та корекція системи стосунків молодших школярів у 
спеціально створюваних ситуаціях вибору, які спонукали б їх до певних дій 
на основі набутих поведінкових знань. 

Концептуальною основою тренінгу був обраний особистісно 
орієнтований підхід, який спрямовується на сприйняття кожної дитини 
такою, якою вона є, створення умов для її самоактуалізації і самореалізації. 

Методологічну основу тренінгу склала ідея співробітництва вчителя з 
учнями і учнів між собою, встановлення і розвиток партнерських стосунків 
між ними. 

Такі стосунки виключають владу вчителя над учнем. Вихованець разом з 
вихователем ідуть до спільної мети. Ніхто тут не панує. І хоча не “кожен 



учитель має достатній запас любові до дітей, але кожен може побудувати 
навчально-виховний процес так, щоб дитина відчувала себе істотою вільною, 
діючою, непідвладною”. 

Головний вплив на рішення дитини щодо способу поведінки в тому чи 
іншому випадку повинен мати “її досвід і світогляд, її віра ... в ідеали і 
цінності, її сумління і розуміння різниці між Добром і Злом” (2, 83). 

Особистісно орієнтований підхід за цих умов полягає в тому, що 
виховання трактується, як частина процесу самостановлення особи і 
самопристосування її до зовнішнього середовища. Дитина “є суб’єктом 
виховання”. А це означає, що “вона змушена формувати для себе систему 
орієнтації та саморегуляції, а тому процес виховання в своїй основі є 
самовихованням” (3, 16). Опора на особистісний підхід створює умови, коли 
кожний вихованець в самому собі та інших бачить особистість, поважає 
особисту гідність, гідність інших. 

Методологічну основу тренінгу склала ідея співробітництва вчителя з 
учнями – “соціокультурний діалог у системі “педагог-дитина” на основі її 
розуміння, прийняття і визнання” (4, 46-47), а також учнів між собою, 
встановлення і розвиток партнерських стосунків між ними. 

Для активізації і спрямування виховного процесу в потрібному напрямі 
використовувався широкий спектр технологій, що забезпечували 
впровадження різноманітних засобів методу переконування: вправи та 
рольові ігри, інсценізації, колективні творчі справи та ін. 

Роль учителя полягала в тому, щоб дати можливість кожному учню 
максимально використати власний досвід (наявні знання, вміння і навички) 
таким чином, щоб мати змогу навчитися на досвіді іншого. З огляду на це 
було сформульовано “правила” для вчителів-експериментаторів, на яких 
базувалася робота під час проведення тренінгу і які мали забезпечити його 
ефективність для розв’язання завдань нашого дослідження. До основних з 
них відносимо такі: 

– учні потребують допомоги, а не оцінки; 
– необхідно всіляко заохочувати дітей до пошуку адекватних, морально 

зумовлених рішень, а не нав’язувати їм готові моделі поведінки; 
– ставлення до учнів повинно мати характер співробітництва, коли 

кожний з них відчуває, що його поважають і цінують, а не маніпулюють ним, 
змушуючи обирати певний вид дій; 

– забезпечення атмосфери комфорту (вільне висловлювання думок, ідей, 
здійснення дій і вчинків); 

– кожна вправа тренінгу є не алгоритмом, а моментом “переживання” 
досвіду певної поведінки. 

Базуючись на положенні, що “формування особистості – це становлення 
суб’єкта суспільної поведінки й комунікації, ... безперервне становлення 
людини як суб’єкта пізнання і діяльності, починаючи з гри й навчання, 
закінчуючи працею; це – перехід від гри до навчання, зміна різних видів 
діяльності...” (5), враховуючи вікові особливості дітей молодшого шкільного 
віку, а також той факт, що значний масив теоретичних знань учні одержували 



під час проведення спеціальних бесід, важлива роль у реалізації завдань 
тренінгу належала різноманітним ігровим методикам. 

Рольові та імітаційні ігри, драматизації та ін. мають значний виховний 
потенціал для формування певних поведінкових правил, вправляння у 
виконанні відповідних дій. Зумовлено це тим, що перебування в різних 
позиціях, їх зміна, взаємини, до яких залучаються діти згідно з правилами, 
створюють сприятливі умови для кращого сприйняття і розуміння іншого, 
відчуття його стану, настрою, бажань. Участь в іграх розвиває самосвідомість 
дитини, її емоційні ставлення диференціюються, а сфера Їхньої дії поступово, 
але неперервно розширюється. 

Окрім того, гра надає дітям молодшого шкільного віку відчуття 
комфорту, адже в цьому виді діяльності вони почуваються вільно. Важливо 
відзначити, що ці положення стосуються учнів, котрі характеризуються 
різними психологічними особливостями, як здібних, так і тих, які, на перший 
погляд, не володіють будь-якими талантами, активних і пасивних. Тому що у 
процесі гри “навіть інтелектуально пасивна дитина спроможна виконати таке 
завдання, яке їй важко дається у звичайній життєвій ситуації, тому що у грі 
не існує тієї “жорсткої смуги оцінювання”, до якої потрапляє молодший 
школяр з перших днів перебування в школі, а отже, знижується тривожність, 
напруга школяра, його негативне ставлення до навчальної діяльності” (6, 19-
20). 

Звідси поставала необхідність моделювання таких соціальних 
моральних ситуацій для програвання, зміст яких спрямовувався б на 
опанування учнями досвіду побудови морально зумовлених взаємин і 
розв’язання конфліктів на основі морально-етичних норм. Тобто сюжетно-
рольові ігри мали “забезпечити розвиток такого рівня свідомості, який би 
спонукав дитину до самопізнання і самоактивності з тим, щоб вона могла 
стати творцем власного духовно багатого життя” (7, 29). 

Адже гра для дитини – це доступний спосіб орієнтації у мотивах і 
моральних правилах, які визначаються суспільством, адже вона є зменшеною 
до певних рамок моделлю людських відносин, конкретної ситуації, тобто 
моделлю, яка відтворює ті чи інші процеси реального буття. Функції ролі та 
розгортання сюжету детермінуються ігровими правилами, котрі містять 
відповідні приписи. У будь-якій сюжетно-рольовій грі між роллю, ігровими 
діями і рольовими правилами наявні взаємозв’язки, за допомогою яких 
можна здійснювати корекцію тих чи інших недоліків, формувати необхідні 
якості. 

Так, при проведенні констатуючого експерименту було виявлено, що в 
ситуаціях реальних відносин майже 61,4% учнів початкових класів не 
дотримуються такого правила поведінки, як “треба допомагати іншим у 
спільній діяльності”. 

З огляду на це, дітям були запропоновані такі ігри: “На перерві”, 
“Школа”, “До мене прийшли гості”, “Готуємося до свята”. Учні одержували 
ролі відповідно до змісту гри і мали розіграти конкретну ситуацію. Склад 
“акторів” постійно змінювався, що дозволяло охопити грою досить значну 



кількість учнів. 
Для закріплення правил, пов’язаних з культурою поведінки, робота 

будувалася таким чином: клас поділявся на групи по 5-6 осіб. Кожна група 
одержувала свою картку з малюнком, на якому була зображена ситуація, що 
містила якусь похибку. Наприклад: за партами сидить кілька дітей, 
розмовляють між собою. До класу зайшла жінка і про щось запитує, учні 
дивляться на неї. (Недотримання правила: коли до класу заходить дорослий, 
треба встати). 

Завдання полягало в тому, що треба було інсценізувати зображену 
ситуацію, визначити порушення і продемонструвати їх виправлення. Інші 
учні повинні були уважно спостерігати за діями однокласників, оцінювати 
правильність виявлення “порушення” і доцільність його виправлення. Потім 
із своєю ситуацією виступала друга група. 

Інша гра мала таку форму: на дошці вивішувався малюнок (автобус з 
пасажирами у розрізі). Біля дівчинки, яка сидить і дивиться у вікно, стоїть 
жінка з важкими сумками, двоє хлопчаків (один стоїть біля водія, а інший – в 
кінці автобуса) голосно розмовляють один з одним, розмахують руками 
тощо. 

Учні одержували завдання: знайти якомога більше порушень правил 
культурної поведінки. 

Як відомо, важливим зовнішнім показником ефективності виховного 
процесу є емоційна реакція. Зумовлено це тим, що для особистості 
найбільшого значення набуває те, що викликає її емоційні переживання, а 
отже, сприяє формуванню особистісного до нього ставлення, вміння 
виявляти його в реальному житті. 

Виходячи з цього і висуваючи за мету перенесення зовнішніх моральних 
проявів у внутрішню, особистісно значущу сферу з наступним їх адекватним 
проявом, зміст подальших занять тренінгу спрямовувався на розв’язання 
таких завдань: 

– розвивати у дітей здібності розуміти стан, настрій іншої людини (за 
виразом обличчя, інтонацією голосу, рухами тощо); 

– стимулювати прояв емоцій, що виражають почуття, ставлення до 
людей, тварин, довкілля; 

– формувати прийоми емоційної і практичної допомоги.  
Основна вага тут припадала на включення необхідних моральних 

проявів до основного змісту ігор. Адже, як зазначає В.Абраменкова, “можна 
скільки завгодно пояснювати дитині, “що добре”, а “що погано”, та тільки 
гра може через емоційне співпереживання, через переміщення себе на місце 
іншого навчити її діяти і чинити відповідно до правових вимог” (8, 16). 

Орієнтування на відтворення емоційно-моральних взаємин людей 
досягалося за рахунок введення відповідних проявів до атрибутивних ознак 
ролі. Робота в цьому напрямі здійснювалася на різних рівнях. Так, з метою 
підсилення емоційно-морально змісту гри, її сюжет збагачувався за 
допомогою проведення бесід, читання і обговорення творів художньої 
літератури, реальних ситуацій, які є типовими для життєдіяльності молодших 



школярів.  
У ході проведення тренінгу було зроблено висновок, що з метою 

актуалізації емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до себе як до 
суб’єктів моральних відносин і переживань треба намагатися так 
організувати їхній практичний досвід, щоб: 

– власна активність кожного учня з однокласниками ставала об’єктом 
оцінки з боку інших дітей і водночас джерелом його моральних переживань; 

– школяр прагнув порівняти себе в моральному відношенні з іншими 
учнями; 

– створювалися сприятливі психологічні умови для оцінювання дітьми 
власних вчинків; 

– учні мали можливість вправлятися в моральній поведінці (поводити 
себе згідно з моральними переконаннями, а не інакше). 

Розв’язання цих завдань мало певні труднощі і потребувало спеціальної 
уваги. Тому на перших етапах введення ігрових методик для формування у 
молодших школярів відповідних особистісних якостей, учням надавалася 
допомога, яка передбачала відповідне керівництво їхніми діями, навчання 
способам прояву адекватних емоційних почуттів, спрямування їх до 
правильної, морально унормованої поведінки. 

Значний виховний вплив на учнів початкових класів (в контексті 
поведінкового компоненту методу переконування) мали різноманітні 
колективні творчі справи, які забезпечували пошук кращих рішень висунутих 
завдань, в ході їх виконання відбувався розвиток колективістських, 
демократичних основ життя, взаємовиручки і взаємопідтримки, розвивалися 
самостійність та ініціатива, формувалося активне ставлення до оточуючого 
середовища. Розв’язання цих завдань забезпечувалося завдяки тому, що такі 
справи являють собою пошук кращих рішень життєво важливих задач; 
їхньою особливістю є те, що вони не тільки виконуються, а й задумуються, 
плануються, організовуються та оцінюються спільно всіма дітьми. 
Технологія цього процесу мала певну структуру, котра передбачала 
проходження кількох взаємопов’язаних етапів. 

Підготовчий етап – визначалася домінуюча мета виховання, конкретні 
завдання, які передбачалося розв’язати в процесі виконання справи; 
проводилося обговорення теми і напрямів роботи, вчитель допомагав учням 
визначити, що саме і з якою метою вони будуть робити, але у такий спосіб, 
щоб ініціатива йшла від них (особистісно орієнтований підхід). Це 
досягалося, наприклад, проведенням своєрідного конкурсу пропозицій 
(“Пропоную”, “Думаю, що це буде цікаво для всіх”, “А що нас чекає завтра” 
тощо). Після обговорення запропонованих варіантів, обирався один з них. 

На другому етапі обиралася рада справи, до якої входив і вчитель, 
відбувався розподіл доручень. Ні в якому разі дітям не нав’язувалися 
пропозиції, думка педагога ставала своєрідним розвитком того, що 
придумали самі учні: вони мали відчувати себе авторами. 

Третій етап – колективна підготовка справи: розробка плану і програми 
дій, уточнення, корекція. Наприклад, при плануванні колективної творчої 



справи “Наша вулиця”, намічалися об’єкти, яким треба буде приділити увагу 
в процесі роботи; при розробці програми справи “Рідна школа” 
обговорювалися умови підготовки приміщення до свята, визначалися основні 
способи і прийоми цієї роботи, матеріали для оздоблення тощо. Важливою 
умовою педагогічної ефективності цього етапу був колективний характер 
планування, адже колективна творча справа – це власна справа учнів, тому 
увага приділялася заохоченню і прояву ініціативи кожним учасником. 

Четвертий етап. Проведення справи. Спостерігали за тим, як саме учні 
проводять колективну творчу справу, допомагали їм у вирішенні тих чи 
інших питань. Тут всіляко заохочувалася активність школярів, їхня ініціатива 
і самостійність; створювалися умови для вільного висловлення думок, прояву 
почуттів. 

П’ятий етап. Колективне підведення підсумків. Цей етап проводився з 
метою виявлення причин успіхів і невдач, їх аналізу, ступеня задоволеності 
учнями від проведеної роботи і можливих випадків негативної реакції на ті 
чи інші педагогічні дії. 

Розроблений нами тренінг включав проведення колективних творчих 
справ такого спрямування: виховання турботливого ставлення до людей; 
прагнення допомагати молодшим; прояв гуманних почуттів; формування 
трудових здібностей; розв’язання питань, пов’язаних екологічними 
проблемами тощо (“Святковий сюрприз малятам”, “Трудовий сюрприз 
школі”, “Рідна школа”, “Наша вулиця”, “Ми козацького роду”, “Наші дідусі й 
бабусі” та ін.). 

По завершенню тренінгу було проведено контрольні зрізи, результати 
яких засвідчили істотні підвищення рівня сформованості поведінкових умінь 
і навичок молодших школярів, що супроводжувалося виявом емоційних 
почуттів належного якісного характеру. Це дозволило зробити висновок про 
адекватність обраного підходу до проведення експериментальної роботи, 
відповідність її змісту поставленим завданням. 
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