
 

19 
 

12. Закон України «Про освіту»: чинне законодавство станом на 05 червня 2018 року: 
Офіц. текст. Київ: Алерта, 2018. 120 с. 

13. Зинченко А.П. Игровая педагогика (система педагогических работ Школы Г.П. Щед-
ровицкого). Тольятти, 2000. 184 с. 

14. Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе подходов к про-
блемам образования? Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 20–26. 

15. Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі. Він-
ниця, 2011. 220 с. 

16. Олійник В. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації. Директор школи, лі-
цею, гімназії. 2001. № 4. С. 61–69. 

КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ 

Бурдіян О. О.  
Студентка магістратури ФДПОМ 

Науковий керівник – проф. Галузяк В. М. 
 
Проблеми морального виховання дітей завжди привертали увагу як вітчиз-

няних, так і зарубіжних науковців. Психологічні механізми морального розвитку 
особистості розглядаються в наукових працях Л. Божович, М. Болдирєва, М. Бо-
ришевського, Т. Гаврилової, О. Киричука, Л. Рувінського, Є. Субботського та ін. 
Педагогічні шляхи морального виховання молодших школярів розкриті в працях 
І. Беха, А. Бойко, Т. Гуменникової, О. Матвієнко, А. Ліпкіної, О. Сідлецької, 
О. Сухомлинської, Г. Тарасенко та ін. Питанням з’ясування змісту моральної 
свідомості особистості, а також визначенню її структури значну увагу приділяли 
О. Богданова, В. Галузяк, М. Іванчук, Р. Павелків, В. Плахтій, М. Сметанський, 
І. Харламов та ін. Організаційні форми і методи морального виховання дітей на 
різних вікових етапах вивчали А. Богуш, І. Кухар, В. Петрова, О. Савченко, 
Н. Скрипченко, О. Смовська, Т. Поніманська, Л. Шульга, Т. Ященко та ін. 

Психологічні та педагогічні дослідження таких вітчизняних науковців, як 
Н. Басюк, І. Бех, О. Богданова, С. Максименко, О. Матвієнко, О. Савченко та ін., 
переконливо доводять, що молодший шкільний вік є сензитивним для сприй-
мання та засвоєння моральних цінностей. Ця особливість зумовлена характер-
ними для цього вікового періоду ознаками: високою пізнавальною активністю, 
пластичністю психіки, готовністю сприймати, наслідувати, випробовувати себе, 
підвищеною емоційністю та чутливістю.  

Формування моральної свідомості молодших школярів вимагає визначення 
чітких критеріїв і показників, на які можна було б спиратися, плануючи і здійсню-
ючи виховну роботу, аналізуючи її ефективність. В етичній і психолого-педаго-
гічній літературі поняття моральної вихованості трактується як рівень або міра 
моральної зрілості особистості, як вираження співвідношення між її поведінкою 
і моральними вимогами. Більшість авторів розуміє її як моральний розвиток 
особистості, відповідність її поведінки і переконань моральним нормам і цінно-
стям суспільства [8, с. 96]. 

Так, розкриваючи поняття моральної вихованості, І. Мар'єнко трактує його 
як міру моральної зрілості, що виступає як сукупність кількісних і якісних показ-
ників, які характеризують моральне обличчя особистості і виражаються в її ста-
вленні до моральних принципів суспільства. Виділяються три групи таких став-
лень (позитивні, нейтрально-індиферентні та негативні) і відповідно – три рівні 
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моральної вихованості: високий, середній і низький [7]. 
У психолого-педагогічній літературі пропонуються різні підходи до визна-

чення провідних ознак, які характеризують рівень морального розвитку особис-
тості. Найбільш розповсюджений функціонально-аналітичний підхід до мораль-
ної оцінки, який передбачає виділення досить великих переліків однопорядко-
вих, не зведених у цілісну структуру моральних властивостей, таких, наприклад, 
як працьовитість, чесність, гуманність, колективізм, ощадливість, скромність, 
дисциплінованість і ін. (М. Боришевський, Н. Єфременко, М. Монахов, І. Харла-
мов і ін.). 

М. Боришевський, зокрема, виділяє критерії сформованості моральних пе-
реконань особистості: самостійність і глибина суджень про моральні вимоги, 
етичні норми, принципи; ступінь стійкості цих суджень; здатність установлювати 
зв'язок між усвідомлюваною метою морального вчинку, його мотивами і засо-
бами досягнення; реалізація в реальних вчинках усвідомлюваної значущої но-
рми в ситуації морального вибору; активна протидія порушенням моральних 
норм навколишніми, дієво-критичне ставлення до власних вчинків, які не відпо-
відають суб'єктивно значущим нормам; прояв емоційно-моральної чутливості 
до моральних явищ; стійкість у конфліктних моральних ситуаціях, здатність опи-
ратися зовнішнім впливам (наприклад, навіюванню, груповому тиску), що супе-
речать прийнятим особистістю моральним нормам і принципам [1]. 

На думку І. Харламова, основним критерієм моральної вихованості особис-
тості є співвідношення між мотивами її поведінки і характером вчинків, з одного 
боку, і моральними нормами та правилами, з іншого [7]. Найважливішими кри-
теріями моральної вихованості особистості, на його погляд, є: а) глибина осми-
слення та знання норм і правил моралі, які характеризують моральну свідомість 
особистості; б) ступінь сформованості моральних умінь, навичок і звичок пове-
дінки; в) характер моральної орієнтації в складних моральних ситуаціях, ступінь 
принциповості і прояву вольових зусиль у боротьбі з відступами від принципів і 
вимог моралі; г) міра моральної вимогливості до себе й інших людей, характер 
поведінки в колективі, а також наодинці з собою; д) наявність гуманістичних рис 
у характері та поведінці, доброзичливість у ставленні до інших людей, рівень 
розвиненості почуття власної гідності, честі, сорому, совісті й ін. 

А.Зосимовський також пропонує розглядати моральну вихованість як відо-
браження певного рівня моральної свідомості особистості, з одного боку, і прак-
тичної (поведінкової) моральної готовності – з іншого,тобто як своєрідний сплав 
знань, переконань і реальних дій [6]. На його погляд, рівень моральної свідомо-
сті визначається в першу чергу повнотою етичних уявлень (знань) особистості, 
тобто повнотою відображення прийнятих у суспільстві основних етичних поло-
жень і принципів. Цей критерій дозволяє враховувати, що одним вихованцям 
відомі лише деякі моральні принципи (слабка моральна поінформованість), ін-
шим – більша частина (задовільна поінформованість), а третім – усі найбільш 
важливі (добра моральна поінформованість). 

Іншим показником «теоретичної» моральної готовності особистості А. Зоси-
мовський вважає глибину усвідомлення нею соціально-особистісної значущості 
стрижневих етичних норм, які забезпечує їх емоційно-позитивне сприйняття. 
Цей критерій фіксує суб'єктивне ставлення особистості до засвоюваних етичних 
вимог і дозволяє виділити три рівні моральної усвідомленості. Перший – рівень 
малоусвідомленого засвоєння моральних вимог – характеризується переважно 
простим, чисто інформаційним знанням змісту моральних норм, недостатнім 
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розумінням їх соціально-особистісного значення. Другий – рівень фрагментар-
ної моральної переконаності – передбачає не тільки знання певного кола етич-
них норм, але й чітке розуміння їх суспільно-особистісної значущості. Водночас 
певна частина основних моральних вимог усе ще залишається індиферентною 
для особистості, не включеною до сфери її потреб. Третій, найбільш високий 
рівень – повної моральної переконаності – характеризується тим, що всі основні 
моральні вимоги усвідомлюються людиною одночасно як суспільно і як індиві-
дуально-необхідні. При цьому вони внутрішньо приймаються нею, стають її пе-
реконаннями. 

Третім показником моральної вихованості А. Зосимовський вважає реальну 
поведінку особистості, її вміння дотримуватись найважливіших правил суспіль-
ного життя, виконувати соціально-моральні обов'язки. До складу мінімально не-
обхідних моральних умінь, на думку дослідника, входять власне поведінкові, 
навчальні, трудові, суспільно-організаторські, елементарно-педагогічні, а також 
дії з самоосвіти і самовиховання. Оцінювати операційно-технічну підготовле-
ність особистості до моральної поведінки А. Зосимовський пропонує за двома 
ознаками. По-перше, слід враховувати повноту набутих практичних умінь і на-
вичок (вузька, відносно широка і широка практична підготовленість), по-друге, – 
міру освоєння поведінкових умінь. В одному випадку їх виконання вимагає від 
особистості серйозного напруження волі, посиленого самоконтролю (низький 
ступінь освоєння), в іншому – відбувається значною мірою мимовільно, досяга-
ючи рівня навички (середній ступінь), у третьому – набуває характеру звичної, 
мимовільної дії (високий ступінь освоєння). 

В. Галузяк, орієнтуючись на когнітивно-еволюційний підхід Л. Кольберга, ви-
окремлює три загальні критерії моральної вихованості особистості: морально-
інформаційний, морально-аналітичний і морально-ціннісний. Перший характе-
ризує обсяг та глибину засвоєння особистістю моральних уявлень і понять, дру-
гий – особливості соціоморального мислення (стратегії та прийоми розв’язання 
моральних проблем; здатність до децентрації; соціальну перспективу поведі-
нки, тобто соціальний контекст, на який особистість орієнтується у ситуаціях мо-
рального вибору), третій – провідні моральні цінності, на які особистість орієн-
тується в соціальній взаємодії [3, с. 134]. 

Зарубіжні дослідники, характеризуючи рівень моральної вихованості особи-
стості, зосереджують увагу на когнітивних, емоційних і поведінкових характери-
стиках. Так, наприклад, американський психолог У. Х’юїт виділяє в структурі мо-
рального характеру особистості чотири компоненти: когнітивний, афективний, 
вольовий і поведінковий [4, с. 20].  

Визначаючи структурні компоненти моральної вихованості молодших шко-
лярів, ми орієнтувалися на положення психологічної та педагогічної наук (М. Бо-
ритко, В. Галузяк, А. Зосимовський, Л. Рувінський, М. Сметанський, В. Чепіков 
та ін.), у яких зазначено, що розвиток будь-якої людської якості передбачає на-
явність знань про категорії, які формуються, адекватне емоційне ставлення до 
них, а також оволодіння способами реалізації певної якості в процесі спілку-
вання та діяльності. Отже, структурними компонентами моральної свідомості 
можна вважати моральні уявлення, моральні почуття, моральну поведінку та 
моральні якості особистості. Ми розуміємо моральну свідомість особистості як 
комплексну властивість, що характеризується усвідомленням моральних норм 
і цінностей, їхнім суб’єктивним прийняттям, реалізацією в поведінці та прагнен-
ням до самовдосконалення. 
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Першим критерієм оцінювання рівня сформованості моральної свідомості 
молодших школярів ми вважаємо інформаційно-пізнавальний, який виявля-
ється в обізнаності дітей з моральними поняттями, нормами та правилами, ро-
зумінні їхнього змісту, значущості для себе, взаємозв’язків між ними, умінні за-
стосовувати основні моральні категорії у мовленні. Наступний критерій оціню-
вання моральної вихованості молодших школярів – емоційно-ціннісний харак-
теризується наявністю ціннісних орієнтацій, що визначають ставлення дитини 
до себе та інших людей; глибиною та силою емоційних переживань у ситуаціях 
морального вибору; здатністю керувати своїм емоційним станом; рівнем розви-
тку емпатії. Третій критерій сформованості моральної свідомості молодших 
школярів – поведінковий, що проявляється в реалізації моральних знань і цін-
ностей у діяльності; сформованості стійких форм моральної поведінки; само-
стійності та активності в ситуаціях морального вибору. Четвертим критерієм ви-
значено рефлексивний, який виявляється в прагненні особистості до самовдо-
сконалення, набуття та розвитку моральних якостей, здатності оцінювати вла-
сні дії та вчинки, адекватності самооцінки.  
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Потужну державу і конкурентну економіку може забезпечити згуртована спі-

льнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. 
Саме таких громадян мають готувати заклади освіти. Зміст професійної (про-


