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Вступ 

Актуальність дослідження. Ускладненість соціально-економічних 

суперечностей, зміни суспільної свідомості посилюють вимоги до процесу 

виховання особистості, формування у неї системи ціннісних орієнтацій. За цих 

умов дедалі більшого значення набуває здатність пошуку нових шляхів 

якісного вдосконалення процесу виховання підростаючої особистості. Сучасні 

науковці (І.Бех, В.Білоусова, О.Бойко, О.Кононко, В.Кузь, В.Оржеховська та 

ін.) працюють над створенням такої моделі вихованості людини, яка б давала їй 

змогу оптимально вирішувати складні питання власної життєтворчості, 

успішно досягати індивідуальних і суспільних цілей. 

Особливої важливості проблема виховання особистісних цінностей 

набуває у роботі з дітьми молодшого шкільного  віку, оскільки цей віковий 

період характеризується появою інтересу до свого внутрішнього світу, до 

переживань, пов’язаних з моральними і соціальними проблемами, що 

призводить до формування самосвідомості і самооцінки особистості, створення 

підґрунтя для виховання такої особистісної цінності, як цінність іншої людини. 

Проблема виховання в учнів цінності іншої людини у процесі 

позанавчальної діяльності до останнього часу безпосередньо не була предметом 

спеціальних досліджень. 

Загальні проблеми морального виховання вивчали Л.Архангельський, 

Б.Братусь, В.Киричок, Т.Куриленко, І.Мар’єнко, Л.Рувінський, К.Чорна.  

Зміст понять “цінності” і ”ціннісні орієнтації” розглядався у 

філософському (В.Василенко, І.Зязюн, М.Каган, В.Кремень, Л.Столович, 

М.Шелер), психологічному (К.Абульханова-Славська, Л.Виготський, 

О.Леонтьєв), педагогічному (Т.Бутківська, О.Вишневський, І.Дубровіна, 

В.Струманський, О.Сухомлинська) та інших аспектах. Проблема особистісно 

орієнтованого виховання знайшла відображення в працях І.Беха, В.Білоусової, 

О.Бойка, О.Кононко, В.Оржеховської та ін. Розробку положень про 

психологічні механізми формування у людини особистісних цінностей, як 

основи її особистісного розвитку, здійснили Л.Виготьський, С.Рубінштейн,  

В.М’ясищев. 



Оцінку ставлень дитини до самої себе, зміст образу “Я”, Я-концепції, яка 

утворює ядро людської особистості як регулятора її поведінки і діяльності, 

досліджували Б.Ананьєв,  І.Непомняща. Найближче до визначення 

педагогічних засад виховання цінності іншої людини підійшов І.Бех, який у 

своїх працях наголошував на ролі спілкування, емоційних переживань та  

аргументації  у процесі виховання особистості. 

Поряд з тим, на сьогодні ще недостатньо наукових та методичних праць у 

яких розглядалися б педагогічні умови, технології й методики виховання 

цінності іншої людини у дітей молодшого шкільного віку. Тому процес 

виховання цінності іншої людини в молодших школярів  у процесі  

позанавчальної  діяльності потребує відповідного теоретичного та 

експериментального обґрунтування, що зумовлюється відсутністю спеціальних 

педагогічних досліджень за означеною проблемою. 

Актуальність цієї проблеми, її виключно важливе значення для теорії і 

практики виховання обумовили вибір теми дипломної роботи: “Виховання 

цінності іншої людини у молодших школярів у процесі  позанавчальної 

діяльності”. 

Об’єкт дослідження – процес виховання цінності іншої людини у дітей 

молодшого шкільного віку в процесі позанавчальної діяльності . 

Предмет дослідження – зміст, форми, методи виховання цінності іншої 

людини у дітей молодшого шкільного віку в процесі  позанавчальної  

діяльності. 

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці змісту, форм та методів виховання цінності іншої людини у дітей 

молодшого шкільного віку в процесі  позанавчальної діяльності. 

Гіпотеза дослідження – виховання цінності іншої людини  у дітей 

молодшого шкільного віку у процесі позанавчальної діяльності буде 

ефективним за дотримання таких педагогічних умов: 

- у процесі виховання здійснювати цілеспрямований вплив на емоційно- 

мотиваційну та когнітивну сфери вихованців; 

- у педагогічному процесі органічно поєднувати навчальні й виховні 



завдання; 

- залучити молодших школярів до різних видів спільної діяльності; 

- вчити узгоджувати особисті інтереси з інтересами інших людей; 

- створити банк творчих робіт учнів молодших класів, музей або 

куточок дружби, як результат проведеної роботи з виховання цінності іншої 

людини. 

У відповідності з метою і гіпотезою дослідження визначені 

його завдання: 

- проаналізувати сутність понять “цінність”, “цінність іншої людини” у 

філософських та психолого-педагогічних науках; 

- теоретично означити методичні засади виховання цінності іншої людини 

в історії педагогіки; 

- обгрунтувати особливості змістової структури цінності іншої людини у 

молодших школярів; 

- визначити критерії, показники і рівні сформованості цінності іншої 

людини у молодших школярів; 

- експериментально перевірити форми і методи виховання “цінності іншої 

 людини” у молодших школярів в процесі позанавчальної діяльності. 

Методи дослідження : 

Теоретичні: аналіз історико-педагогічної літератури для визначення ідей 

виховання цінності іншої людини та їх розвитку; 

Емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування, інтерв’ю, бесіди, 

індивідуальні та групові обговорення, тестування, аналіз малюнків для 

визначення рівнів сформованості цінності іншої людини у молодших школярів 

- констатувальний експеримент – для визначення знань і виявлення 

шляхів формування цінності іншої людини у молодших школярів; 

- формувальний експеримент – для перевірки ефективності форм та 

методів виховання цінності іншої людини у позаурочній діяльності. 

Теоретична значущість роботи.  Уточнено сутність  поняття “цінність 

іншої людини”, обгрунтовано критерії, показники та рівні сформованості 

цінності іншої людини у молодших школярів, узагальнено зміст, форми і 



методи виховання цінності іншої людини у молодших школярів у процесі 

позанавчальної діяльності.   

Практична значущість роботи. Результати  дослідження можуть бути 

використані у подальшій науковій  розробці проблеми виховання цінності іншої 

людини, у роботі вчителя початкових класів, пов’язані з позанавчальною 

діяльністю молодших школярів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася в ЗОШ №21 м. Житомира. Дослідженням охоплено 24 учні 

2-Г класу. 

Структура роботи. Дипломна робота складається з двох розділів, 

перший розділ має назву “Виховання цінності іншої людини як соціально-

педагогічна проблема” та містить у собі 3 глави: “Аналіз поняття “цінність 

іншої людини” у філософських та психолого-педагогічних науках”, “Шляхи 

формування цінності іншої людини в історії педагогіки”, “Обгрунтування 

особливостей змістової структури цінності іншої людини у молодших 

школярів”, другий розділ має назву “Експериментальне дослідження проблеми 

виховання цінності іншої людини у молодших школярів у процесі 

позанавчальної діяльності” та складається з 2 глав: “Критерії, показники та 

рівні сформованості цінності іншої людини у молодших школярів”, “Методичні 

засади виховання цінності іншої людини у молодших школярів у процесі 

позанавчальної діяльності”. Також дипломна робота у своїй структурі містить 

висновки до кожного розділу, загальні висновків до всієї роботи, список 

використаних джерел та додатки. 

  



Загальні висновки 

Історико-педагогічне обґрунтування сутності, структури та змісту 

цінності іншої людини, результати проведеного дослідження довели, що обрана 

нами тема є правомірною, оскільки вона зумовлена проблемами подальшої 

теоретичної та практичної розробки шляхів виховання цінності іншої людини у 

молодших школярів. 

Вирішивши завдання нашого дослідження, ми дійшли таких висновків. 

1. Дослідження поняття цінності іншої людини в філософській, 

політичній, науково-педагогічній та психологічній літературі дозволило 

розкрити його сутність, структуру та зміст на сучасному етапі. Під цінністю 

іншої людини ми розуміємо особистісне утворення, що виявляється у 

значимості для суб’єкта іншої людини та передбачає позитивне ставлення до 

неї, виявлення поваги, справедливості, ввічливості, чесності, тактовності,  

відсутність мотиву корисності у відносинах, сприянні її розвитку та 

самовдосконаленню. 

2. Структура цінності іншої людини, на наш погляд, виявляється в 

ставленні особистості: до самої себе (самосвідомість, честь, гідність, щирість, 

доброта, терплячість, чесність, порядність, суспільна активність та 

ініціативність) та  до оточуючих людей (толерантність, тактовність, милосердя, 

благородство, справедливість, щедрість,взаємодопомога, відповідальність 

тощо). 

4.  Одержані теоретичні та науково-методичні висновки переконують, що 

молодший шкільний вік є фундаментом виховання цінності іншої людини, адже 

на цьому етапі формується такі моральні якості, як доброта, чесність, 

справедливість, відповідальність тощо, які є складовою цінності іншої людини. 

5. Досліджуючи проблему виховання цінності іншої людини в 

позаурочній діяльності, ми спиралися на наукові праці Я.Коменьського, 

Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, І.Песталоцці, М.Монтесорі, В.Сухомлинського, 

С.Русова тощо на основі чого створили певну систему позаурочної виховної 

роботи, розкрили її мету, завдання, закономірності, принципи, зміст, форми та 

методи, що сприяли поглибленню й закріпленню знань, яких діти набувають на 



уроках, розвитку особистісних якостей, накопиченню соціального досвіду та на 

основі цього формування цінності іншої людини. 

6. На основі експеримента було розроблено критерії виховання цінності 

іншої людини (стійкість знань про норми взаємовідносин, сформованість 

моральних почуттів та мотивів поведінки. Здатність застосовувати знання про 

норми взаємовідносини у поведінці) та виділено рівні їх сформованості у 

молодших школярів (високий, середній, низький). 

 7. Створений нами цикл виховних бесід, їхня мета, принципи, 

компоненти, напрями, методи, форми, загальнодидактичні критерії сприяли 

розкриттю змісту виховної роботи в позаурочний час. Завдяки цьому було 

максимально активізовано діяльність молодших школярів в напрямку 

виховання цінності іншої людини. 

8. Найефективнішими формами організації позаурочної роботи у якій 

реалізується виховання цінності іншої людини у молодших школярів є: класні 

години, участь у  створенні виставки аплікацій, малюнків, письмових робіт на 

тему: “Я серед друзів”, малювання малюнків на тему “Дружба”, підготовка 

виступу: “Вчинки якими я пишаюся”, збір інформації за тематикою “цінність 

іншої людини”, створення класного куточку “Я серед друзів” тощо.  

9. За результатами проведеного дослідження нами було розроблено 

методичні рекомендації вчителям та організаторам виховної роботи щодо 

виховання цінності іншої людини у молодших школярів, рекомендовано 

змістовне та методичне забезпечення цього процессу, перевірено ефективність 

розробленого нами циклу виховних занять “Я серед друзів” 

Проведене дослідження, безумовно, не вичерпує всіх проблем, пов’язаних 

з вихованням цінності іншої людини. Важливими для дослідження 

залишаються проблеми виховання цінності іншої людини в дітей середнього та 

старшого шкільного віку. Вважаємо за доцільне створення цілісної системи 

виховання цінності іншої людини в позаурочній діяльності: позаурочна виховна 

робота позакласна виховна робота  позашкільна виховна робота.  

Подальшого дослідження потребують: підготовка вчителів, вихователів 

груп подовженого дня, керівників виховної роботи до організації діяльності з 



виховання цінності іншої людини в навчально-виховному процесі школи; 

планування навчально-виховної роботи школи; розробка курсів “Методика 

виховної роботи” та “Методика шкільного виховання”. 
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