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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Одним із основних завдань сучасної української школи є 

формування у дітей загальнолюдських духовних цінностей та світогляду. 

Адже будь-які зміни, які відбуваються в суспільстві, потребують від 

особистості високої духовності, моральності та відповідальності за власні 

дії. Сформованість моральних якостей та цінностей є найважливішим 

показником цілісної всебічно розвиненої особистості. Під час навчання в 

школі дитина проходить процеси соціалізації з інтенсивним осмисленням 

та формуванням власного світогляду, який включає побудову системи 

потреб та моральних якостей особистості, які дали б можливість їй швидко 

адаптуватися до нових соціальних умов та були основою для подальшого 

морального становлення. 

Проблемами морального виховання особистості цікавились видатні 

філософи, мислителі і педагоги різних країн та в різні вікові періоди. Вони 

представлені в працях М. Бердяєва, П. Блонського, В. Вахтерова, 

К. Вентцеля, В. Гегеля, Г. Гельвеція, І. Герберта, О. Духновича, І. Канта, 

П. Каптерева, Я. Коменського, А. Макаренка, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковороди, 

В. Сухомлинського, Л. Толстого, К. Ушинського та інші. 

З прадавніх часів для запобігання конфліктних ситуацій та 

забезпечення стабільності, суспільство виробило ряд певних правил 

поведінки, в яких узгоджені норми особистісних та групових стосунків. З 

часом норми змінювались, але основа моральності залишалась. В основі 

моральності особистості закладена мораль. Мораль  це система ідей, 

принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють 

гуманні взаємини між людьми за будь-якої життєвої ситуації на 

демократичній, добровільній основі. Закони моралі створюються і живуть 

віками у кожного народу у вигляді правил і норм поведінки, які 

конкретизуються та вдосконалюються, регулюють поведінку у всіх сферах 
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суспільного життя [4, с. 265]. 

У філософському словнику поняття трактується так: «Мораль – це 

сукупність історично обумовлених правил, норм, звичаїв, принципів 

співжиття й поведінки людей, їх відносини у процесі виробництва 

матеріальних і духовних цінностей, що визначають їх обовʼязки один до 

одного, до соціальних груп, верств, класів, до суспільства, виконання яких 

базується на громадській думці» [6, с. 464]. 

У свою чергу, в основі змісту морального виховання лежать 

загальнолюдські моральні цінності. Загальнолюдські моральні цінності – 

набуті попередніми поколіннями незалежно від расової, релігійної чи 

національної приналежності морально-духовні надбання, які визначають 

основу поведінки людини чи спільноти [4, с. 266]. 

У «Педагогічному словнику» моральне виховання визначають так: 

«Моральне виховання – один із найважливіших видів виховання, полягає в 

цілеспрямованому формуванні моральної свідомості, розвитку морального 

почуття й формування звичок і навичок моральної поведінки людини 

відповідно до певної ідеології» [1, с. 216]. З точки зору етики, моральне 

виховання – виховна діяльність, яка полягає в допомозі людині 

познайомитись з моральними вимогами суспільства та інтеріоризувати їх у 

самовимоги [5, с. 268]. 

Центральним у формуванні моралі є ставлення людини до природи, 

батьківщини, міжособистісних і суспільних відносин. У процесі спільної 

діяльності, заснованої на гуманному ставленні, створюються принципи, 

закони, норми та правила співіснування людини з іншими людьми та 

природою за будь-яких обставин у будь-який проміжок часу. 

Наразі, коли все частіше можна зустріти прояви агресії, жорстокості 

та насильства серед дітей та молоді, проблема недостатньої сформованості 

моральних якостей гостро відчувається в суспільстві. Питання формування 

цих якостей держава покладає на сімʼю та освітні установи. Саме 

вихователь та вчитель разом з батьками покликані закладати в 

підростаючого покоління норми моралі та правила поведінки. Перед 

закладом освіти ставиться задача щодо підготовки відповідальної 

особистості, здатної самостійно будувати та оцінювати свою поведінку та 

поведінку інших, враховуючи інтереси оточуючих. Вирішенням цієї задачі 

є формування стійких моральних якостей та властивостей особистості 

школяра. 

Тому моральне виховання стає процесом, який у тісному 

взаємозвʼязку з інтелектуальним, фізичним та емоційним розвитком 

формують цілісну всебічно розвинену особистість дитини, в якої закладені 

почуття обовʼязку до Батьківщини, любові до праці, відповідальності до 

своїх обовʼязків і вдосконалення до самого себе. Моральне виховання, як 

один з видів системи виховання, – це спрямований вплив на вихованців з 

метою формування їх моральної свідомості, моральних якостей та 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 84 - 

здібностей, що відповідають потребам суспільного життя та самореалізації 

особистості. Це по суті процес формування моралі дитини засобами та 

методами, накопиченими попередніми поколіннями. Також це одна з 

найважливіших задач закладу освіти. Оскільки, особливим періодом у 

житті людини є молодший шкільний вік, адже саме в цей час відбувається 

інтенсивне формування основних якостей та властивостей особистості. 

Молодшими школярами вважають дітей віком від 6–7 до 10–11 

років, які навчаються у 1–4 класах школи. Цей віковий період завершує 

етап дитинства. Психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому 

шкільному віці зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку – 

навчанням у початковій школі. На цьому віковому етапі провідною 

діяльністю стає навчання, основою якого є пізнавальний інтерес і нова 

соціальна позиція [3, с. 35]. Формуванню вольових якостей (самостійності, 

впевненості у своїх силах, витримки, наполегливості) сприяє шкільне 

навчання, яке вимагає від учнів усвідомлення й виконання обовʼязкових 

завдань, підпорядкування їм активності, довільного регулювання поведінки, 

уміння активно керувати увагою, слухати, думати, запамʼятовувати, 

узгоджувати свої потреби з вимогами вчителя. Ефективність цього процесу 

залежить від використання учителем прийомів переконання, зауваження, 

заохочення та інших засобів впливу на дитину. Зловживання негативними 

оцінками, нотаціями, покараннями спричиняє погіршення ставлення учнів 

до навчальних обовʼязків, зниження активності, виникнення лінощів та 

інших негативних рис [3, с. 11]. 

Саме в цей час закладаються усі норми та правила свідомої 

поведінки дитини та дорослої людини в майбутньому. Результатом 

морального виховання стає моральна вихованість. Вона проявляється у 

відносинах, діяльності та спілкуванні. Ефективність морального виховання 

молодшого школяра виявляється у перенесенні дитиною цього досвіду на 

особистість вцілому, на свою поведінку та світогляд. 

Завдання морального виховання полягає в тому, щоб соціально 

необхідні вимоги суспільства педагоги перетворювали у внутрішні 

стимули особистості кожної дитини, такі, як обовʼязок, честь, совість, 

гідність. 

Окрім того, для ефективного морального виховання здобувачів 

освіти необхідно: 

 створити умови для вибору того чи іншого способу дії дитини; 

 розуміти характер суперечностей, у розвитку моральних потреб 

школяра, сприяти якомога ефективнішому їх розвʼязанню; 

 взаємодіяти з найближчим оточенням дитини (батьки, товариші, 

друзі) [2, с. 108–109]. 
Моральне виховання є складовою частиною освітнього виховного 

процесу. Воно тісно повʼязане з естетичним, розумовим та трудовим 
вихованням. Для успішного виховного процесу необхідно вміло добирати 
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форми і методи роботи з дітьми, розумно організовувати діяльність 
колективу, створювати такі умови, які б непомітно, впливаючи на 
свідомість, примушували дітей обирати правильні форми поведінки, 
наслідувати позитивні риси характеру в умовах освітнього процесу 
[2, с. 10]. Успішним у формуванні позитивних почуттів у молодших 
школярів під час освітньої діяльності залишається виховна робота, яка 
розповсюджується як на начальний час, так і позаурочний. 

Подальшого вивчення потребує визначення звʼязку дошкільної 
освіти та початкової у формуванні морального виховання дітей. 
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ГОТОВНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ПРЕДМЕТНОЇ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 
Педагогіка трактує сукупність професійних вимог до вчителя як 

готовність до педагогічної діяльності. Аналіз літературних джерел, 
присвячених феномену готовності, показав, що увагу педагогів 
привертають виявлення умов, прийомів і засобів, які дають можливість 
організовувати та керувати процесом формування готовності, а психологи 
акцентують увагу на встановленні звʼязків і залежностей між станом 
готовності та результативністю діяльності. 

У психологічному словнику готовність до дії визначається як «стан 
мобілізації усіх психофізіологічних систем людини, що забезпечують 
ефективність виконання певних дій» [2]. 


