професійній діяльності через залучення їх до різноманітних видів творчості, що розвиватиме
здатність до творчої взаємодії, сприятиме розвитку творчого потенціалу особистості через
вироблення потреби в самоосвіті.
У нашому розумінні креативне середовище – це спеціально створені умови для
активізації творчого компонента особистості, науково-пошукової активності, професійних і
педагогічно-терапевтичних ресурсів для забезпечення формування індивідуального
педагогічного стилю, який будується в атмосфері вільного вибору шляхів. При цьому варто
брати до уваги:
– особистісний потенціал та мотиваційну сферу кожного студента;
– використання якісно нових інноваційних засобів, методів і прийомів навчання, що
забезпечить особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учасників упродовж
освітнього процесу;
– формування колективної співпраці;
– застосування в освітній діяльності евристичних, дослідницьких, рефлексивних,
інтегративних бібліотерапевтичних технологій навчання;
– формування психологічно комфортного клімату в освітньому просторі.
Саме атмосфера креативності дає можливість проявити природну активність,
самостійно дійти до педагогічних відкриттів, виробляти самостійні відповідальні рішення,
позитивно впливає на динаміку рівня готовності майбутнього вчителя до використання
засобів педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності.
Отже, логічним є висновок про те, що організоване креативне середовище в
освітньому процесі є необхідністю, об’єктивною реальністю, джерелом розбудови
інноваційного потенціалу особистості, що є додатковою перевагою у довгостроковій
перспективі, тому врахування цього середовища впливу в контексті нашого дослідження є
необхідною педагогічною умовою.
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Анотація. У статті досліджено теоретичні питання морального виховання
молодших школярів в умовах сучасності. Розкрито роль та велику цінність формування
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моральних цінностей, людських якостей та норм моралі. Увагу акцентовано на
необхідності приділяти значну увагу прихованим можливостям молодшого шкільного віку,
коли закладаються і розвиваються основи багатьох психічних і моральних якостей
особливості. Виокремлено головні аспекти підвищення моральної вихованості молодших
школярів.
Ключові слова: моральне виховання, особистість, цінності, вихованість, мораль,
всебічний розвиток, поведінка, норми моралі, молодші школярі, молодший шкільний вік.
Abstract. The article deals with the theoretical questions of moral education of junior pupils
in the conditions of modernity are researched. The role and value of the formation of moral values,
human qualities and norms of morality are revealed. The emphasis is on the need to pay
considerable attention to the hidden opportunities of the junior school age, when lay and develop
the foundations of many mental and moral qualities of the peculiarities. The main aspects of
improving the moral education of junior pupils are highlighted.
Key words: moral education, personality, values, parenting, morals, comprehensive
development, behavior, norms of morality, younger schoolchildren, junior school age.
У всі віки люди високо цінували моральну вихованість. Глибокі соціально-економічні
перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, змушують нас розмірковувати про
майбутнє України та її молоді. В даний час спотворені моральні орієнтири, підростаюче
покоління можна звинувачувати в бездуховності, безвір'я, агресивності. Тому актуальність
проблеми виховання молодших школярів пов'язана, принаймні, з чотирма положеннями:
По-перше, наше суспільство потребує підготовки широко освічених, високо
моральних людей, що володіють не тільки знаннями, а й чудовими рисами особистості.
По-друге, в сучасному світі маленька людина живе і розвивається, оточена безліччю
різноманітних джерел сильного впливу на неї, як позитивного, так і негативного характеру.
По-третє, сама по собі освіта не гарантує високого рівня моральної вихованості, бо
вихованість – це якість особистості, що відображається в повсякденній поведінці людини її
ставлення до інших людей на основі поваги і доброзичливості до кожної людини.
По-четверте, озброєння моральними знаннями важливо і тому, що вони не лише
інформують молодшого школяра про норми поведінки, що затверджуються в сучасному
суспільстві, а й дають уявлення про наслідки порушення норм чи наслідки даного вчинку для
оточуючих людей.
Перед загальноосвітньою школою ставиться завдання підготовки відповідального
громадянина, здатного самостійно оцінювати і будувати свою діяльність відповідно до
інтересів оточуючих його людей. Вирішення цього завдання пов'язане з формуванням
стійких моральних якостей особистості школяра.
Значення і функція початкової школи в системі безперервної освіти визначається не
тільки наступністю її з іншими ланками освіти, а й неповторною цінністю цієї ступені
становлення і розвитку особистості дитини.
Молодший шкільний вік – це період розвитку дітей від 6-7 до 10-11 років, що
відповідає періоду їхнього навчання в початковій школі. Забезпечення успішності
морального виховання молодших школярів потребує врахування таких вікових
психологічних особливостей: потреби дитини в ігровій діяльності; неможливості довго
займатися монотонною діяльністю.
Крім того, дітям даного віку притаманні:
 довільність (здатність свідомо докладати вольових зусиль, здійснюючи певні дії);
 розбіжність між моральними знаннями і реальною поведінкою (діти можуть знати,
що вчиняють погано, але схильні керуватися власними бажаннями);
 переоцінювання власних моральних якостей і недооцінювання їх у однолітків;
 схильність до інтенсивного засвоєння моральних знань (завдяки активному
накопиченню досвіду соціальної поведінки);
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 зростання ролі ровесників у процесі дорослішання (у 1-2 класах діти віддають

перевагу взаємодії з учителем, тоді як у 3-4 класах проявляють інтерес до спілкування з
однолітками).
Суть процесу морального виховання полягає у взаємодії дорослого і дитини з метою
прилучення її до моральних цінностей суспільства, формування морального досвіду,
виховання морально-вольових якостей особистості, мотивів поведінки. Принциповою
своєрідністю морального виховання є те, що його не можна виділити в окрему спеціальну
діяльність (на зразок навчання), воно здійснюється в процесі всього життя дитини, у досвіді
будь-якої діяльності й спілкування з дорослими та однолітками.
Мораль є однією з форм суспільної свідомості, системою уявлень, поглядів, ціннісних
орієнтацій, норм, що регулюють діяльність людей. За висловом О.Павловської, мораль є
сукупністю цінностей, що орієнтують людей у практичних відносинах. Це ідеали, норми,
принципи, погляди на добро й зло, на сенс життя, на гідність, на честь, на всю систему
відносин особистісного і суспільного.
В організації процесу морального виховання необхідно враховувати характерні для
віку дітей потреби та інтереси. Схильність молодших школярів до засвоєння моральних норм
може лишитись нереалізованою, якщо дорослий не допоможе проникнути у зміст моральних
вимог і не вкаже на конкретні способи їх виконання.
При цьому не слід наголошувати на імперативності тих чи інших вимог: «Ти
повинен». Дійсно виховний ефект має визнання можливостей дитини: «Ти вже можеш це
зробити», «Якщо ти хочеш бути добрим, то ті можеш (допомогти, поступитися місцем,
поцікавитися справами іншого тощо)». Такий підхід, позбавлений моралізаторства,
заснований на повазі до дитини, імпонує почуттю «дорослості», сприяє розвитку
самостійності. Дуже важливо виховувати в дошкільника впевненість у правильності
моральної поведінки. Адже поважати інших може лише людина з розвинутим почуттям
власної гідності, а не принижена, підлегла особа. Виховання гідності людини – не лише
завдання, а й неодмінна умова морального виховання [2, с. 83].
Центр морального виховання – дитина. Реалізувати всі закономірності морального
виховання можна лише застосовуючи їх на основі вивчення рівня моральної вихованості
кожної дитини. Для цього потрібно виявити переважну спрямованість мотивів її вчинків, у
яких висловлене ставлення до дорослих, до навколишнього, до самої себе. Таку моральну
сторону можна побачити, виділити у будь-якій діяльності дитини. Педагоги, які прагнуть
побачити і проаналізувати переважно погані вчинки дитини, щоб у майбутньому попередити
їх повторення, просто не встигають за моральним розвитком дитини.
У молодшого школяра моральні почуття і знання зливаються більш тісно і
пов’язуються з почуттям обов’язку. Дитина цього віку здатна усвідомлювати моральну суть
своєї поведінки. Виникають внутрішні моральні інстанції, коли дитина прагне до поведінки
згідно з моральними нормами не тому, що цього вимагають дорослі (батьки, вихователі), а
тому, що це приємно для навколишніх і для себе.
Тонкий знавець дитячої душі В. Сухомлинський відзначав, що учні живуть своїми
уявленнями про добро і зло, про честь і безчестя, про людську гідність; у них навіть своє
вимірювання часу: в роки дитинства день здається роком, а рік – вічністю. «Виховання в
молодшому шкільному віці – від 6 до 10 років – я назвав би школою сердечності», – писав
В Сухомлинський у статті «Народження громадянина» [18].
Проаналізовані погляди науковців до морального виховання молодших школярів з
позиції нового розуміння навчально-виховного процесу підтверджують необхідність
переосмислення процесу морального виховання, пошуку нових підходів до його організації в
умовах докорінної реконструкції українського суспільства.
Аналіз наукових джерел дозволив також виявити деякі особливості морального
виховання молодших школярів, переконатися, що цей вік є сенситивним для морального
виховання, оскільки в цей період закладається підґрунтя світосприйняття, активно
формується моральна сфера, інтеріоризуються моральні цінності, усвідомлюється
190

необхідність моральних якостей.
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