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Актуальність теми. Проблема виховання культури поведінки у
молодших школярів актуальна, в зв'язку з тим, що культура людських
відносин, спілкування людей між собою грають важливу роль в житті. Якщо
дитина навчиться культурно спілкуватися з близькими, знайомими, вона буде
так само поводитися і з незнайомими людьми. Прищеплюючи дитині
навички культурної поведінки, ми робимо внесок у розвиток суспільства.
Процес виховання культури поведінки молодших школярів розкриває єдність
змісту, форм, методів виховної роботи вчителя, як комплекс різних сторін
виховання відповідно до особливостей віку учнів і процесу їхнього розвитку,
з урахуванням реальних умов соціуму.
Мета статті – здійcнити oгляд нaуково-метoдичних напрацювань з
проблеми формування культури поведінки і взаємин у молодших школярів.
Виклад основного матеріалу. Молодший шкільний вік є періодом
інтенсивного розвитку та якісного перетворення пізнавальних процесів: вони

починають набувати опосередкований характер, стають усвідомленими та
довільними. Дитина поступово опановує свої психічні процеси, вчиться
керувати сприйняттям, увагою, пам'яттю. Засвоєння норм поведінки,
вироблених суспільством, дозволяє дитині поступово перетворити їх у свої
власні, внутрішні, вимоги до самого себе.
Культура являє собою систему програм людської поведінки, яка
розвивається історично та забезпечує розвиток суспільства у всіх його
проявах. Культура поведінки – це сукупність якостей особистості, вчинків
людини в суспільстві, заснованих на нормах, етиці та естетичній культурі,
саме вона виражає вимоги суспільства до засвоєння положень, що
спрямовують, регулюють і контролюють вчинки та дії учнів в умовах їхнього
буденного та шкільного життя.
На думку О. Більдіної, культурна поведінка молодших школярів
основується на нормах, які поширені в суспільстві. Основою культури
поведінки є гуманне відношення людини до інших людей, співвідношення
індивідуальних ролей зі світом основоположних духовних та моральних
цінностей. Культура мовлення, спілкування, зовнішності, етикет, побутова
культура, культурно-гігієнічні навички та звички формують цілісну систему
моральної культури особистості молодшого школяра [1, с. 251].
Культура поведінки молодших школярів включає такі основні складові:
- культура діяльності:

вміння приготувати все необхідне (зібрати

зошити, книги), тримати в чистоті робоче місце, де школяр трудиться,
займається, грається; дбайливе ставлення до іграшок, речей, книг;
- культура спілкування: форми звернення під час розмови, діалогу;
форми звернення до старших і однолітків при зустрічах; вміння
просити вибачення, вміння спокійно, правильно реагувати, на
зауваження, не вступаючи в суперечку;
жестами, мімікою, ходою.

вміння володіти своїми

- культурно-гігієнічні навички та звички: дотримання особистої гігієни,
догляд за одягом і взуттям, поведінка за столом, дотримання здорового
способу життя тощо.
З правилами поведінки необхідно знайомити дітей з раннього віку (в
родині, дошкільному закладі) і продовжувати це робити протягом
подальшого навчання в школі. Базуючись на вже набутих дітьми
дошкільного віку навичках культурної поведінки (вияви ввічливості, уваги і
симпатії до однолітків і дорослих, елементарних навичок надання допомоги,
привітних форм спілкування), потрібно навчити розуміти зміст і значення
певних правил етичної поведінки людини і в зрозумілій школярам формі
розкривати їх.
Цілеспрямована систематична робота з виховання навичок і звичок
культури поведінки дітей починається з їх приходом до школи. Провідною
діяльністю стає навчання, змінюється уклад життя, з’являються нові
обов’язки, новими стають і відносини з оточуючими. Саме в початкових
класах закладаються основи акуратності й охайності, увічливості, точності,
прищеплюються гарні манери, уміння культурно поводитися в школі, в
будинку, на вулиці й у громадських місцях. Навчати дітей осмислено
дотримуватись цих правил залежно від ситуації, місця і часу – важливе
завдання, що стоїть перед школою і сім’єю [3, с. 43].
Школа є найважливішим соціальним інструментом, вона надає дітям
щодня практичну модель культури взаємодії людей, втілену в традиціях,
звичаях і правилах шкільної поведінки. В умовах екологічної катастрофи
набуває особливої ваги ставлення дітей до природи, мотивування їх на
збереження та примноження природних ресурсів.
Л. Бортнікова проаналізувала систему екологічного виховання в школі
В. Сухомлинського та відзначила, що вона була спрямована на виховання у
дітей естетичних почуттів, бережливого ставлення до природи, як джерела
краси, гармонії і життя, сприяла створенню життєрадісного емоційного фону
та оптимальних умов для всебічного розвитку кожного учня. Тому подорожі

у світ природи учений називав «уроками мислення», оскільки приносили
дітям дивовижні відкриття, розвивали їх мовлення, логічне мислення. Учні
розмірковували над причинами і наслідками природних явищ, дізнавались
про наявні в природі взаємозв’язки, їм прищеплювалися почуття цінності
всього живого, співпереживання, необхідності бережного ставлення до
людини і природи [2].
Однак, Василь Олександрович зазначав: «Природа сама собою не
виховує. Марно було б, залишивши людину наодинці з природою, чекати, що
вона під її впливом стане розумною, морально прекрасною, доброю,
непримиренною до зла. Виховує тільки активна взаємодія людини з
природою» [4, с. 546].
Сьогодення показує, що виховання культури поведінки ведеться
безсистемно. Мабуть, тому школярі грубі і розв'язні, нечемні та порушують
громадський порядок. І відбувається це від елементарного незнання правил,
від байдужості дорослих, які вважають за краще частіше за все не бачити і не
чути (допоки самих не стосується) грубощів, неохайності, хамства.
Протидіяти цьому необхідно через виховання культури поведінки і
взаємин. Значну роль тут відіграє організація моральної освіти учнів.
Повідомлення і роз'яснення моральних норм відбувається поступово в
процесі повсякденного життя і діяльності дітей. Пред'являючи вимоги,
педагог

водночас

пропонує

дітям

зразок

поведінки,

якого

треба

дотримуватися. Процес формування культури поведінки молодших школярів
слід направити на усвідомлення дітьми моральної сторони вчинків, відносин,
діяльності. У зв'язку з цим, важливого значення набуває керівництво з боку
педагога різними ситуаціями, що природно виникають і навмисно
створюються в процесі повсякденного життя учнів.
Висновки. Формуючи культуру поведінки і взаємин у молодших
школярів, педагог покликаний, перш за все, виробити і поглибити у дітей
правильні уявлення про моральні норми і правила поведінки і людських
взаємин. Важливим виховним аспектом діяльності вчителя початкової школи

є систематичне включення дітей у процес спільної діяльності та спілкування
(з однолітками, молодшими та дорослими) та дотримання при цьому правил
культури поведінки і взаємин.
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