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Анотація: В статті розкрито особливості морального виховання молодших
школярів у контексті ідей Нової української школи. Визначено основні
завдання морального виховання в рамках концепції Нової української школи.
Окреслено форми роботи, які спрямовані на становлення моральної
вихованості молодших школярів в контексті нової системи освіти.
Представлено педагогічний досвід використання методів виховання задля
реалізації основних завдань морального виховання в умовах школи I ступеня.
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На сучасному етапі розвитку системи національної освіти однією з
важливих проблем є моральна вихованість молодого покоління. Питання
морального виховання нині постає так гостро, як ніколи. Останнім часом
можна помітити в учнівському середовищі прояви байдужості, агресивності,
невміння співчувати чужому горю, виявляти турботу про інших людей,
низький рівень культури спілкування та взаємодії з оточуючими. Такі прояви
поведінки дітей, на нашу думку, можна усунути, якщо почати систематичну
роботу з формування моральної свідомості, моральних почуттів, заснованої
на етичних засадах поведінки ще із закладу дошкільної освіти та продовжити
цей процес в умовах школи I ступеня.

Проблемі морального виховання школярів присвячено ряд наукових
праць дослідників минулого та сьогодення. Зокрема, видатні педагоги
минулого Я. А. Коменський, Й. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинський,
А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський та ін. вважали, що одним з
першочергових завдань має бути формування гуманізму й патріотизму,
любові до праці та чесності, дисциплінованості тощо.
Вагому роль у дослідженні даної проблеми відіграють праці таких
педагогів: Л.Г.Дмитренко, В.А. Киричок, О. В. Матвієнко, О. П. Третяк та ін.
Численні дослідження дають можливість зробити висновок, що систематичне
виховання моральних основ школярів передбачає закріплення в свідомості
учнів моральних правил і норм поведінки та розвиток моральних почуттів.
В. О. Сухомлинський вважав, що найважливіше бути людиною, а потім
уже освіченою людиною. «Якщо людину не вчити ні доброго, ні поганого
вона не стане людиною; щоб жива істота, яка народилася від людини, стала
людиною, треба вчити її тільки доброму»

– стверджував Василь

Олександрович в «Листах до сина» [7, c. 644]. Його любов до дітей була
невичерпною, а організовані ним різні види діяльності (навчальна праця,
духовне спілкування з природою, з книжкою, з мистецтвом, взаємодія один з
одним тощо) сприяли розвитку в молодших школярів найважливіших
моральних якостей. Моральне виховання складає підґрунтя всього процесу
навчально-виховної діяльності, тому В. О. Сухомлинський створив «Азбуку
моралі», що встановлює перед дитиною певні правила моральної поведінки,
які повинні стати девізом всього життя.
Однією із найважливіших складових формування всебічно розвиненої
особистості є моральне виховання молоді. Поняття «моральне виховання»
науковці трактують як виховну діяльність школи і сім'ї, що має на меті
формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок
поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у
практичній діяльності [8]. Для вчителя моральне виховання стає важкою
працею, тому що не завжди у школі та сім’ї існують єдині вимоги щодо

моральної вихованості дітей, багато негативних проявів у поведінці сучасних
учнів можна помітити в суспільстві, нелегко вчителю організувати
продуктивну виховну роботу з розвитку моральних якостей [3]. Тому вчитель
ще із вступом дитини до школи повинен вивчити її середовище спілкування,
осередки впливу на її свідомість, запобігти та контролювати негативні
прояви впливу на молодшого школяра. Задля ефективності морального
виховання учнів школи І ступеня варто враховувати те, що процес
морального формування особистості поєднує в собі розвиток таких напрямів:
моральна свідомість (знання); моральні почуття (особистісне ставлення);
моральна поведінка (практична діяльність) [1, с. 21].
Розвиток моральної свідомості починається із накопичення знань
моральних норм, усвідомлення їхнього значення для особистості. Однак
лише знань недостатньо для того, щоб вони керували поведінкою людини,
знання повинні проходити через емоційну сферу, тобто переживатися [1, с.
21]. Результатом попередньо сказаного вважається моральна поведінка, адже
вона формується в молодшого школяра поступово, із набуттям власного
досвіду. На думку психологів формування моральної поведінки відбувається
в такій послідовності: життєва ситуація – морально-чуттєве переживання –
моральний вибір вчинку – вольовий стимул – моральний вчинок – моральна
спрямованість поведінки – моральна якість [6, с. 367]. Враховуючи всі
особливості морального виховання, вчитель має активно впроваджувати
моральні основи в освітній процес школи І ступеня. Отже, можна
стверджувати, що мета морального виховання полягає в тому, щоб
формувати, розвивати моральну свідомість дитини, свідомість, яка б
допомагала їй вибудовувати власну поведінку в соціальному середовищі на
основі норм, які суспільство приймає як моральні цінності [2, с. 68].
В концепції Нової української школи моральне виховання учнів
передбачає розвиток ціннісних ставлень і суджень, які слугують базою для
щасливого особистого життя та успішної взаємодії у суспільстві [5, с. 19].
Розробники концепції аргументували це тим, що найосвіченіша людина може

стати злочинцем, якщо не поділяє загальнолюдські цінності [9]. Нова система
освіти покликана виховати особистість, новатора, патріота, враховуючи
моральні цінності, норми, принципи та переконання. Виховний процес буде
невід’ємною складовою всього освітнього процесу і орієнтуватиметься на
загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність,
справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей),
соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до
рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага
до закону, солідарність, відповідальність) [5, с. 19].
Сьогодні, коли прийшов час змін у сфері освіти, варто визначити
завдання морального виховання в контексті ідей Нової української школи.
Одне з основних завдань морального виховання полягає у розвитку
гуманності – сукупності моральних якостей особистості, що виражають
ставлення до людини як вищої цінності [2, с. 67]. В даному сенсі гуманність
проявляється в чуйності, доброзичливості, готовності допомогти, в умінні
зрозуміти іншого, поставити себе на місце іншого, в здатності до
толерантності
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Прихід дітей до школи кардинально змінює їх стиль життя, зміст та
організацію діяльності. Тому психологи стверджують, що молодший
шкільний вік є найсприятливішим для засвоєння моральних норм і правил
поведінки [1, с. 21]. Процес формування моральних якостей молодшого

школяра здійснюється вчителем через форми та методи роботи із ними.
Актуально те, що у Новій українській школі зростає частка проектної,
командної, групової діяльності у педагогічному процесі [5, с. 28]. Саме ці
аспекти за правильної організації породжують в учня початкової школи
моральні якості, переконання, норми поведінки.
Проходячи

педагогічну

практику

в

загальноосвітній

школі

І-ІІІ ступенів №22 Вінницької міської ради, ми мали можливість спостерігати
за освітнім процесом початкової школи, який організовано за концепцією
Нової української школи. Вчитель, за діяльністю якого ми спостерігали
активно використовував різні форми та методи морального виховання учнів
(етична бесіда, рольова гра, драматизація та театралізація, екскурсія тощо).
Насамперед варто відзначити досвід проведення ранкових зустрічей, адже
саме така форма організації діяльності виховує в дітей такі моральні якості
як: доброта, повага, дружелюбність, відповідальність, совість, скромність,
співпраця, милосердя тощо. В основі ранкових зустрічей покладено вітання
(виховання

дружелюбності,

доброти),

групове

заняття

(обговорення

інформації, участь в іграх, виконання пісень дозволяє школярам вчитися
поважати думку один одного, співпереживати, бути справедливими,
чесними), щоденні новини (виконання різних завдань допомагає учням
вчитись товариськості, толерантності, ввічливості, працьовитості, діти
набувають вміння коректно висловлювати свою думку, щоб не образити
співрозмовника).
Таким чином, нами окреслено специфіку морального виховання
молодших школярів у контексті ідей Нової української школи. Ефективне
моральне виховання, на нашу думку, залежить від багатьох чинників:
врахування педагогом різних факторів впливу на особистість, використання
вчителем доречних методів, прийомів та форм роботи з розвитку моральних
якостей учнів, грамотного педагогічного керівництва цим процесом та ін.
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