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Вступ
Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний
європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку
національної системи дошкільної освіти. В умовах глобалізаційних змін на
часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів,
переорієнтація на розвиток моральності особистості дитини як основний
ресурс, що визначає поступальний рух суспільства [3, с. 5].
Зважаючи на це, найважливішим завданням вітчизняної педагогіки є
формування високоморальної особистості, зокрема виховання її моральної
свідомості.
Основні вимоги до морального виховання дітей та молоді знайшли своє
відображення в Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про охорону дитинства», «Національній доктрині розвитку освіти України у
ХХІ ст.», Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, Концепції
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української
державності, Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної
освіти на період до 2017 року, Програмі розвитку дітей старшого
дошкільного віку «Впевнений старт», та інших нормативних документах, які
визначили

провідні

напрями

морально-духовного

удосконалення

особистості.
У системі сучасної освіти спостерігається значний дисбаланс, який
полягає в надмірному акцентуванні на розвитку інтелектуальних та фізичних
якостей дитини і недостатній увазі до духовного, а особливо морального її
виховання як особистості. Водночас, саме від того, які моральні принципи
засвоять старші дошкільники, залежить майбутнє української нації, адже
моральність нації – основа духовної стійкості та спадкоємності її історичного
буття.
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Моральне виховання старших дошкільників на разі є складовою змісту
роботи дошкільних навчальних закладів і сім’ї, головним завданням яких є
насамперед формування моральної свідомості. Вагоме місце у цьому процесі
займає українська народна творчість, яка становить собою невичерпне
джерело людської мудрості щодо виховання підростаючого покоління.
Аналіз

праць

учених засвідчив,

що

досліджено

такі питання

морального виховання: психологічні механізми становлення й розвитку
моральних

почуттів,

уявлень,

(К.Абульханова-Славська,

суджень,

С.Анісімов,

переконань

і

Л.Божович,

поведінки
Д.Ельконін,

О.Запорожець, С.Карпова, О.Кононко, Г.Кошелєва, В.Малахов); специфіка й
закономірності

морального

розвитку

дошкільника

(Ю.Аркін,

Р.Ібрагімова, Є.Субботський, С.Якобсон); педагогічні умови й засоби
формування

моральних

Т.Маркова,

Л.Стрєлкова);

норм

у

дітей

моральної

(А.Виноградова,

свідомості

І.Княжева,

(Л.Артемова,

І.Бех,

Л.Божович, Р.Буре, Л.Виготський, В.Зеньковський, В.Нечаєва, Ж.Піаже,
С.Рубінштейн та ін.).
Одним із провідних засобів морального виховання та формування
моральної свідомості дітей дошкільного віку, як і класики вітчизняної
педагогіки (С.Русова, М.Стельмахович, В.Сухомлинський та інші), так і
сучасні вчені (А.Богуш, В.Бойко, О.Губко, Л.Кіліченко, В. Кононенко,
Г.Кошелєва,

В.Кузь,

П.Лещенко,

І.Проценко)

вважають

український

фольклор. Усну народну творчість здавна широко використовували в
народній педагогіці як засіб формування в дітей моральних норм і оцінок з
позицій добра, справедливості, розуміння ними вчинків та поведінки
дорослих як основи моральної свідомості.
Однак, у педагогічній науці залишаються недостатньо розробленими
теоретичні та прикладні аспекти комплексного використання усної народної
творчості у формуванні моральної свідомості старших дошкільників,
незважаючи на те, що актуальність цієї проблеми засвідчена державними
документами та потребою виховної практики, також відсутні дослідження, у
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яких різні жанри усної народної творчості (пісні, ігри, казки, малі форми)
використовувалися б у комплексному розв’язанні завдань формування
моральної свідомості дітей старшого дошкільного віку.
Зважаючи

на

актуальність

проблеми,

недостатню

її

наукову

розробленість та необхідність розв’язання проблем у педагогічному процесі
було обрано тему дослідження – «Формування моральної свідомості
старшого дошкільника засобами усної народної творчості».
Мета

дослідження –

визначити,

науково

обґрунтувати

й

експерементально перевірити педагогічні умови формування моральної
свідомості старшого дошкільника засобами усної народної творчості.
Об'єкт дослідження:

процес морального виховання старшого

дошкільника.
Предмет дослідження: педагогічні умови

формування моральної

свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами усної народної
творчості.
Гіпотеза дослідження: ефективність формування моральної свідомості
старших дошкільників засобами усної народної творчості підвищиться в разі
створення таких педагогічних умов:
 систематична діагностика рівнів сформованості моральної свідомості
старших

дошкільників

та

контрольно-коригуюча

діяльність

у

виховному процесі;


забезпечення розуміння дітьми морально-етичних категорій і змісту
фольклорних творів та усвідомлення їх моралі;

 комплексне розв’язання завдань з формування моральної свідомості
дітей у різних видах діяльності (художньо-мовленнєва, ігрова,
театралізована, навчальна) як на заняттях, так і в повсякденному житті;
 спільна робота ДНЗ з сім’єю в процесі формування моральної
свідомості.
 стимулювання емоційного сприйняття українського фольклору;
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 удосконалення

теоретико-методичної

підготовки

вихователів

дошкільних закладів щодо використання комплексу усної народної
творчості у моральному вихованні старших дошкільників.
Для досягнення поставленої мети та перевірки висунутої гіпотези
сформульовано наступні завдання дослідження:
1. З’ясувати

стан

дослідженості проблеми

формування

моральної

свідомості у старших дошкільників засобами усної народної творчості
класиків педагогіки і у сучасній теорії і практиці та уточнити ключові
поняття дослідження.
2. Визначити компоненти, критерії, показники та охарактеризувати рівні
сформованості моральної свідомості старших дошкільників.
3. Обґрунтувати педагогічні умови формування моральної свідомості
старших дошкільників засобами усної народної творчості.
4. Розробити модель використання усної народної творчості в процесі
формування моральної свідомості старших дошкільників у навчальновиховному процесі ДНЗ.
Методи дослідження. Програма дослідження передбачає використання
таких методів дослідження:
 теоретичні – вивчення та аналіз педагогічної, історико-педагогічної,
психологічної,

філософської

літератури

з

проблем

даного

дослідження;
 емпіричні – бесіди, аналіз програм, вивчення навчально-методичної
документації,

анкетування

вихователів

дошкільних

навчальних

закладів на пошуково-розвідувальному етапі для з’ясування стану
сформованості моральної свідомості старшого дошкільника у сучасних
ДНЗ; спостереження за поведінкою дітей старшого дошкільного віку,
педагогічний експеримент (констатувальний етап) з метою з’ясування
рівнів

сформованості

моральної

свідомості

дітей

дошкільного віку.
Організація та експериментальна база дослідження

старшого
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Дослідження проводилося в Житомирському центрі розвитку дитини № 69.
В ньому взяли участь 16 дітей старшої дошкільної групи.
Теоретична

значимість дослідження: теоретично обґрунтовано

значення українського фольклорного матеріалу з метою використання його в
процесі

морального

виховання

старших

дошкільників;

визначено

компоненти, показники та рівні сформованості моральної свідомості старших
дошкільників, уточнено сутність поняття «моральна свідомість старших
дошкільників», розроблена її структура.
Практична значимість дослідження:

розроблено та обґрунтовано

модель використання усної народної творчості з метою формування
моральної свідомості старших дошкільників, методику діагностики рівнів
сформованості моральної свідомості старших дошкільників. Результати
дослідження можуть бути використані у створенні методичних посібників
для вихователів дошкільних навчальних закладів, в практиці морального
виховання дітей старшого дошкільного віку, зокрема в організації співпраці
дошкільного навчального закладу із сім’єю, а також в процесі підготовки
майбутніх вихователів у вищих педагогічних навчальних закладах.
Структура і обсяг роботи: Бакалаврська робота складається зі вступу,
двох розділів, висновків, списку використаних джерел (81 позиція),
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