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ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения
Тугай В.М. 

Пошукач кафедри теорії та методики мистецької освіти 
та вокально-хорової підготовки вчителя Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Актуальність та доцільність дослідження: Провідним завданням початкової 
школи в умовах національного відродження України є виховання гармонійної, 
духовно багатої та національно свідомої особистості. Недостатня теоретична 
розробленість проблем морального виховання молодших школярів провокує 
недоліки їхньої реалізації у педагогічній практиці. Отже, виникає суперечність 
між потребою суспільства у вирішенні проблем морального виховання молодших 
школярів та недостатнім її теоретичним обґрунтуванням у сучасній теорії виховання.

Мета статті - здійснити аналіз сучасних наукових досліджень у галузі 
морального виховання молодших школярів

Виклад основного матеріалу: Проблема морально-естетичного виховання 
досліджувалась і продовжує розроблятися представниками різних наук: філософії 
(Б.Ананьєв, В.Асмус, А.Буров, Л.Виготський, І.Зязюн, М.Каган); педагогіки 
та психології (Ш.Амонашвілі, Д.Водзенський, В.Крет, В.Лабунець, А.Пінт, 
В.Сухомлинський, С.Якобсон). Сучасні вчені ( І. Бех, В. Дряпика, О. Олексюк, О. 
Рудницька, А. Щуркова) відзначають, що частиною глобальної духовної кризи, яку 
переживає людство сьогодні, є криза в галузі теорії і практики виховання. Питання 
педагогічних принципів, методів морального виховання є важливим аспектом 
шкільного навчально-виховного процесу. Тому цілком логічно, що аналіз сьогоденної 
практики засвідчує підвищений інтерес до особистісних якостей, змісту, методів і 
форм їх виховання у молодших школярів.

Проблема морального виховання особистості розглядається сучасними 
вченими різнопланово, у таких аспектах, як: а) структура моральної свідомості 
(В. Зибковець, І. Мар’єнко); б)виховання моральної культури особистості (Т. 
Гуменникова, В. Бачінін); в) формування моральної активності  учнів (І. Зайцева, Л. 
Крайнова); г)класифікація емоцій і почуттів учнів молодших класів(Є. Богданов, Б. 
Додонов, А. Запорожець, К. Платонов, К. Ушинський, О. Чебикін); д)роль почуттів 
у процесі морального виховання учнів (В. Блюмкін, Г.Гумницький, І.Свадковський, 
М.Стельманович, В. Сухомлинський ) 

Особливе місце у процесі формування особистості молодшого школяра, 
зазначають вчені, займають питання розвитку моральних якостей, що складають 
основу поведінки учня. У цьому віці дитина не тільки пізнає сутність моральних 
категорій, але й вчиться оцінювати знання у вчинках і діях навколишніх, власних 
вчинках. На підставі праць відомих педагогів та психологів можемо виділити чотири 
типи моральних якостей, які мають найбільш чітко виражений моральний зміст: а)
почуття солідарності і товариськості, усвідомлення обов’язку і відповідальності; б)
гуманістичні якості (людяність, доброзичливість, благородство, чуйність, делікатність, 
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свідомість, почуття власної гідності, гордість, скромність ); в)комплексні якості, які 
характеризують здійснення особою основних цілей морального регулювання у їх 
єдності та взаємозв’язку (моральна активність, справедливість); г) якості, пов’язані з 
особливостями морального регулювання поведінки (почуття честі, сорому, чесність, 
порядність, принциповість, щирість, моральна  чистота ).

Аналіз наукових праць сучасних українських педагогів дозволяє виявити  
різні підходи до морального виховання молодших школярів.  Частина науковців 
акцентує увагу на гуманістичних і педоцентричних аспектах морального виховання, 
наголошуючи, що в цьому процесі в центрі виховних зусиль педагога має бути 
дитина з її потенціалом та інтересами.  З початку 90-х років XX століття в Україні 
почала формуватись група педагогів-учених та вчителів-практиків, які закликають 
повернутись до перевірених вітчизняним та світовим досвідом християнських 
моральних цінностей, які є основою загальнолюдських цінностей, повинні стати 
підґрунтям для морально-етичного виховання молодого  покоління незалежної 
України. 

Також для вітчизняної теорії і практики морального виховання важливе 
значення має їх збагачення позитивним педагогічним досвідом, набутим за рубежем, 
адже наші сучасні науковці мало обізнані з теоріями й технологіями, що мають 
поширення в різних країнах світу, зокрема у США. Американський досвід морального 
виховання є важливим для української школи тому, що вона, як і суспільство в цілому, 
опинившись в умовах глобалізації, має справу з проблемами, які були притаманні 
американській школі на різних етапах її розвитку й у розв’язанні яких вона набула 
чималого досвіду. Аналіз здобутків морального виховання у школах США дає 
можливість уникнути багатьох помилок у розробці методологічних та теоретичних 
засад виховного процесу і зробити відповідні висновки щодо вдосконалення 
морального виховання в школах України.     

Висновок. Отже, проведений нами аналіз наукових досліджень та публікацій 
показав, що проблема морального виховання молодших школярів знайшла 
висвітлення в багатьох джерелах, однак слід зазначити, що більшість з названих 
науковців поглиблено досліджують один із аспектів морального виховання школярів.

Перспективи подальшого дослідження: Надалі залишається невизначеним 
взаємозв’язок структурних компонентів моральної вихованості  та особливостей  їх 
формування у молодшому шкільному віці. 
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