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Вступ 

В умовах сучасного суспільства  проблема морального виховання є 

особливо актуальною. Недаремно, питання морального виховання виходять 

на одне з перших місць у системі виховання майбутнього громадянина 

незалежної  української  держави. 

Важливою складовою морального виховання є виховання культури 

поведінки, яку розглядаються як важливу соціальну, педагогічну і 

психологічну проблему, від успішного розв’язання якої залежить розвиток у 

підростаючого покоління високих моральних якостей. 

У педагогічній науці накопичена значна джерельна база з проблеми 

формування досвіду культури поведінки молодшого школяра. 

Досліджувана проблема знайшла відображення у ряді наукових праць. 

Зокрема з таких проблем: морально-етичне виховання молодших школярів 

(А. Богуш, А. Каніщенко, А. Корнійчук, В. Мацулевич, Н. Смовська, К. 

Щербакова); виховання культури поведінки учнів (В. Білоусова, Н. 

Богданова, Т. Говорун, Н. Кисельова та ін.); етики взаємин у шкільному 

колективі (В.  Білоусова,  О. Матвієнко). 

Багатоаспектність навчально ‒ виховного процесу вимагає постійних 

резервів щодо застосування нових форм і методів формування досвіду 

культури поведінки молодших школярів. Тому виникає потреба звернутися 

до ретельного вивчення цього питання як ефективного засобу навчання та 

виховання  учнів. 

Зазначимо, що питання формування досвіду культури поведінки є 

важливим фактором шкільного навчально ‒ виховного процесу. Тому цілком 

логічно, що аналіз сьогоденної шкільної практики засвідчує підвищений 

інтерес до виховання культури поведінки молодших школярів. При цьому 

виникає потреба наукового підходу до розробки цієї проблеми з урахуванням 

умов, у яких перебуває суспільство і початкова школа зокрема. Здійснений 



нами аналіз наукового фонду та стану шкільної практики свідчить про 

недосконалість цілісної виховної технології в зазначеному аспекті в почат-

ковій  школі. 

Неадекватна оцінка можливостей різних форм і методів морального 

виховання та неналежне їх використання у виховному процесі початкової 

школи, значно збіднює моральний досвід молодших школярів. 

Актуальність та недостатній рівень розробки визначеної проблеми в 

теорії та шкільній практиці зумовили вибір нами теми дипломного 

дослідження. 

Об'єкт дослідження ‒ моральне виховання  учнів початкових класів. 

Предмет дослідження ‒ зміст, форми і методи формування 

морального досвіду  поведінки  молодших  школярів. 

Мета дослідження ‒ теоретично обґрунтувати та експериментально 

апробувати методи формування морального досвіду поведінки учнів в 

початковій  ланці  освіти. 

Гіпотеза дослідження  полягає у припущенні того, що використання 

методики формування морального досвіду поведінки у початкових класах 

буде  ефективною  за  таких  умов: 

- урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів початкових 

класів; 

-  систематичність виховної роботи; 

-  культура  поведінки  вчителя; 

-  співпраці з сім'єю; 

-  опори на життєвий досвід учнів. 

Відповідно до мети та гіпотези дослідження, були встановлені такі 

завдання: 

- вивчити стан досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та 

шкільній практиці; 



- виявити ефективні  форми і методи формування морального досвіду 

поведінки у початкових класах, та експериментально перевірити їх; 

- проаналізувати психологічні особливості молодшого школяра та 

обґрунтувати необхідність їх урахування при виборі форм і методів 

формування культури поведінки молодших школярів; 

- експериментально перевірити результати дослідження. 

Теоретична значущість дипломної роботи випливає з важливих завдань 

удосконалення виховного процесу у плані підвищення його ефективності. 

Матеріали дослідження можуть використовувати вчителі початкової 

школи для ефективної реалізації виховного потенціалу в урочний та 

позаурочний  час. 

У роботі було використано наступні   методи  дослідження: 

- аналіз літературних джерел; 

-  вивчення  шкільних  документацій; 

- аналіз продуктів дитячої діяльності; 

- вивчення та аналіз передового педагогічного досвіду; 

- бесіда; 

-  спостереження; 

- анкетування; 

- педагогічний експеримент. 



 

ВИСНОВКИ 

Проблему морального виховання досліджували і філософи, і психологи, 

і педагоги. Але і зараз вона актуальна. Працюючи над проблемою 

морального виховання молодших школярів ми вивчили психолого-

педагогічну літературу з даної проблеми, розглянули сутність, зміст і основні 

поняття морального виховання, а також характеристики молодшого 

шкільного віку, розкрили особливості морального виховання в молодшому 

шкільному віці, вивчили методи, форми та прийоми морального виховання 

молодших школярів у навчальній діяльності, зробили аналіз, а потім і 

узагальнення різних поглядів на дану проблему в літературі. 

Результати дослідно  -  експериментальної роботи з вивчення й 

удосконалення морального досвіду молодших школярів підтвердили 

висунуту  нами  гіпотезу. 

Ми дійшли висновку, що успішному формуванню моральних якостей 

сприяють: 

–  особистий  приклад  вчителя; 

–  повне розкриття і розуміння змісту моральності, значимості в 

суспільстві 

і  самій  особистості; 

–  використання різних форм, методів і видів морального виховання. 

Так само компоненти сприяють формуванню моральної свідомості, 

почуттів,  мислення,  включені  у  зміст  роботи. 

Молодший шкільний вік - етап розвитку дитини, який відповідає періоду 

навчання в початковій школі. Провідним видом діяльності в даному віці стає 

навчання, хоча як і раніше багато часу діти приділяють грі. У цьому віці 

продовжують розвиватися самооцінка, мислення (від емоційно-образного до 

абстрактно-логічного), мова, пам'ять (має переважно наочно-образний 

характер), увага (мимовільна, недостатньо стійка, обмежена за обсягом), 

активно розвиваються елементи соціальних почуттів, формуються навички 



суспільної поведінки (колективізм, відповідальність за вчинки, товариство, 

взаємодопомога та ін.) 

Завершуючи наше дослідження ми можемо сказати наступне, моральне 

виховання – безперервний процес, він починається з народження людини і 

продовжується все життя, і спрямований на оволодіння людьми правилами і 

нормами поведінки. 
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