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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах розбудови незалежної української 

держави набуває актуальності побудова нового громадянського,  правового, 

демократичного та гуманного суспільства, яке орієнтуватиметься на високі 

національні й загальнолюдські цінності. Саме тому, як зазначається в 

Національній програмі виховання «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх шкіл України», основою метою сучасного освітнього 

процесу — не тільки сформувати в дітей необхідні компетенції, надати 

ґрунтовні знання з навчальних дисциплін, а й формувати громадянина, 

патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, 

готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими 

проблемами, творити себе і оточуючий світ [68]. 

Головним завданням сучасної освіти у ХХІ столітті є виховання 

гуманної особистості, яка б могла взаємодіяти з оточуючим середовищем на 

основі взаєморозуміння й співробітництва. Сучасна соціально-політична 

ситуація в Україні підвищує вимоги до виховання особистості, формування у 

неї системи ціннісних орієнтацій та духовно-моральних рис.  Основними 

якостями такої особистості є доброта, щедрість, дружелюбність, 

відповідальність, щирість, почуття власної гідності. Відповідно до цього, 

зростає роль морального виховання у сучасній системі освіти. Традиційно 

виховання в Україні спрямовувалося передусім на формування моральних 

якостей молодих поколінь.  

Як зазначають психологи-дослідники, сензитивним періодом для 

формування моральних якостей особистості є саме молодший шкільний вік, 

адже на цьому віковому етапі закладаються основи моральної вихованості 

особистості, що спрямовуватимуть її подальший розвиток і формування. 

Відповідно до дослідницьких висновків (Л. Виготський, І. Бех, Л. Лохвицька, 

О. Кононко та ін.), уже на початку молодшого шкільного віку дитина виявляє 

здатність усвідомлювати себе і своє місце, яке вона займає в суспільному 
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житті, у неї  з’являється прагнення поводитися відповідно до моральних 

нормам не тільки тому, що цього вимагають дорослі (батьки, вчителі), а й 

тому, що це приємно для себе й інших (внутрішні моральні інстанції). 

Загальні тенденції морального виховання учнів початкової школи 

відображені в Законах України «Про загальну середню освіту» (2012 р.), «Про 

освіту» (1991 р.), «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст.»,  

Національній програмі виховання «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх шкіл України» (2014 р.),                      

Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) 

(1993 р.),  Концепції середньої загальноосвітньої школи України (2001 р.) та 

інших нормативних-правових документах, які визначили провідні напрями 

морально-духовного удосконалення особистості. 

 Сьогодні проблема морального виховання підростаючого покоління 

є важливою складовою змісту роботи загальноосвітніх навчальних закладів І 

ступеня. В умовах інформатизації суспільства необхідним є пошук 

ефективних форм, методів, прийомів та засобів формування моральних 

якостей дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання, пріоритетним 

завданням яких є підвищення рівня моральної вихованості дитини. Ці аспекти 

вимагають аналізу наявної науково-теоретичної бази з проблем морального 

виховання і визначення на її основі ефективних педагогічних умов 

удосконалення процесу формування моральних якостей особистості в процесі 

навчання. Однак, теоретичні та практичні аспекти процесу формування 

моральних якостей учнів початкової школи в процесі навчання у педагогічній 

науці залишаються недостатньо розробленими незважаючи на те, що 

актуальність цієї проблеми засвідчена державними документами та потребою 

суспільства. Отже, у сучасній системі морального виховання учнів початкової 

школи виникають такі суперечності між: 

� важливістю морального виховання підростаючої особистості і 

недостатньою увагою до розв’язання зазначеної проблеми з боку 
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загальноосвітніх навчальних закладів; 

� потребою систематичної роботи з морального виховання дітей 

молодшого шкільного віку та відсутністю розробленого та науково 

обґрунтованого методичного забезпечення означеного процесу; 

� необхідністю підвищення рівня моральної вихованості дітей 1 – 4 класів 

та відсутністю науково обґрунтованих педагогічних умов її 

удосконалення. 

Зважаючи на актуальність проблеми, недостатню її наукову 

розробленість нами було обрано тему наукового дослідження — 

«Формування моральних якостей учнів початкової школи в процесі 

навчання». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Магістерська робота виконана відповідно до науково-дослідної теми 

кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Тема дослідження затверджена Вченою радою Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 Об’єкт дослідження — процес морального виховання дітей молодшого 

шкільного віку. 

Предмет дослідження — зміст, форми, методи та прийоми  формування 

моральних якостей учнів початкової школи в процесі навчання. 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов  формування моральних 

якостей учнів початкової школи у процесі навчання. 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що ефективність 

формування моральних якостей учнів початкової школи в процесі навчання 

підвищиться в разі створення таких педагогічних умов:  

– дидактичних умов, які забезпечують функціонування морального 

виховання як цілісної сучасної освітньої системи; 
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– психологічних умов, які забезпечують врахування вікових та 

індивідуальних особливостей учнів початкової школи; 

– методичних умов, які забезпечують чітку організаційну структуру цього 

процесу. 

Відповідно до мети й гіпотези було визначено такі задачі дослідження: 

1. Проаналізувати проблему формування моральних якостей у 

філософській та психолого-педагогічній літературі та з’ясувати стан 

дослідженості проблеми морального виховання дітей молодшого 

шкільного віку у сучасній теорії і практиці. 

2. Виявити сутність процесу формування моральних якостей учнів 

початкової школи, уточнити базові поняття дослідження. 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні 

умови  формування моральних якостей учнів початкової школи в 

процесі навчання. 

4. Розробити методику формування моральних якостей  молодших 

школярів у процесі навчання. 

Науково-теоретична основа магістерської роботи. З огляду на 

проведений нами аналіз науково-педагогічної та методичної літератури 

засвідчено, що низку досліджень присвячено проблемі морального виховання 

молодшого шкільного віку. В роботах А. Гусейнова, Л. Архангельського,  Н. 

Бердяєва, Б. Братуся, В. Блюмкіна, М. Боришевського, О. Дробницького, Н. 

Крутова, А. Лопуховської та інших висвітлено передумови морального 

виховання та його філософські засади. У наукових працях Л. Божович, Р. 

Павелківа, С. Анісімова та інших розкрито основні закономірності морального 

виховання учнів початкової школи та його психологічні механізми. 

Присвятили свої наукові праці проблемі формування моральних якостей та 

основ моральної культури Л. Бондар, С. Волкова, В. Захарова, Г. Іванова, В. 

Караковський, М. Красовицький, Н. Мойсеюк та інші. Здійснено аналіз впливу 

сім’ї на моральне виховання особистості у дослідженнях працях М. 
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Боришевського, О. Докукіної, В. Федяєвої, І. Шалімової. Актуальними в 

контексті нашого дослідження є дисертаційні роботи, в яких відображено 

аспекти визначеної нами проблеми (В. Плахтій, Н. Шагай, О. Гордійчук, Л. 

Бельська). 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і розв’язання 

визначених задач наукової роботи нами використовувався комплекс методів 

науково-педагогічного дослідження, що доповнювали один одного, а саме: 

• Теоретичні —  вивчення й аналіз нормативно-правової, психолого-

педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження з метою 

з’ясувати сучасний стан проблеми, розкрити сутність базових понять з 

проблеми дослідження; вивчення й узагальнення передового педагогічного 

досвіду. 

• Емпіричні — діагностичні (анкетування, бесіди, тестування, педагогічне 

спостереження) та педагогічний експеримент, в структуру якого входили 

аналітико-діагностичний, формувальний та контрольно-узагальнюючий 

етапи, що зробили можливим здійснити перевірку ефективності 

визначених педагогічних умов формування моральних якостей учнів 

початкової школи в процесі навчання. 

• Статистичні — кількісний і якісний аналіз отриманих результатів 

наукового дослідження, що  забезпечили об’єктивність діагностики та її 

достовірність. 

Організація дослідження. Наукове дослідження було реалізоване в три 

етапи протягом 2013-2015 років: 

На першому етапі, аналітико-діагностичному (2013-2014 рр.), 

здійснено аналіз нормативно-правової, педагогічної, психологічної, 

філософської, соціологічної та методичної літератури з досліджуваної 

проблеми. Визначалися мета, об’єкт, предмет та завдання дослідно-

експериментальної роботи; сформульовано базові поняття досліджуваного 

явища; теоретично обгрунтовано педагогічні умови формування моральних 
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якостей учнів в процесі навчання,  проводився констатувальний експеримент 

з метою вивчення сучасного стану проблеми в практиці ЗНЗ. 

На другому етапі, формувальному (2014-2015 рр.), здійснено 

підготовку та проведення формувального експерименту, в ході якого 

перевірено ефективність визначених педагогічних умов формування 

моральних якостей учнів початкової школи в процесі навчання. 

  На третьому етапі, контрольно-узагальнюючому (2015 р.), 

проаналізовано результати експериментальної роботи, здійснено літературне 

оформлення тексту магістерської роботи, сформульовано загальні висновки та 

визначено перспективні напрями подальшого дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася протягом 2013-2015 рр. на базі  Кам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Лопатицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Олевського району Житомирської області. 

Експериментом було охоплено 36 дітей 4 класу.   

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані положення та висновки сприятимуть оптимізації змісту і 

методів формування моральних якостей учнів початкової школи в процесі 

навчання. Основні результати наукового дослідження можуть бути 

використані у навчально-виховному процесі загальноосвітній навчальних 

закладів (вчителями, батьками) та у розробці методичних посібників для 

початкової школи.  

Структура та обсяг магістерської роботи. Магістерська робота 

складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

виконаної роботи становить 120 сторінок, з яких основний текст вміщується 

на 109  сторінках. Робота містить 6 додатків на 30 сторінках. Список 

використаних джерел складає 113 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 

В умовах розбудови незалежної української держави набуває 

актуальності побудова нового громадянського,  правового, демократичного та 

гуманного суспільства, яке орієнтуватиметься на високі національні й 

загальнолюдські цінності. З огляду на це потреба запровадження цілісної 

системи морального виховання в навчально-виховний процес 

загальноосвітньої школи першого ступеня стає необхідним чинником сучасної 

освітньої реформи.  

У магістерській роботі викладено результати теоретико-

експериментального дослідження з проблеми формування моральних якостей 

учнів початкової школи в процесі навчання, на підставі яких були 

сформульовані такі загальні висновки: 

1. Проаналізовано філософську, психолого-педагогічну літературу та  

результати теоретико-експериментальних досліджень педагогів-

науковців з досліджуваної проблеми. Зазначено, що процес формування 

моральних якостей викликав інтерес та значну увагу до дослідження 

фахівців різних галузей. Нами зафіксовано незначну кількість праць 

науковців, в який чітко визначено поняття «моральні якості 

особистості» по відношенню до дітей молодшого шкільного віку. У 

магістерській роботі зазначені основні положення мислителів (Сократа, 

Платона, Аристотеля, Демокрита та ін.), корифеїв філософської та 

педагогічної думки (Г. Гегеля, І. Гербарта, Д. Дьюї, Я. Коменського, І. 

Канта та ін), відомих вітчизняних просвітителів-педагогів минулого (А. 

Макаренка, І. Огієнка, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.) та 

сучасних науковців (В. Плахтій, Н. Шагай, О. Гордійчук, Л. Бельської та 

ін.), які зверталися до дослідження цієї проблеми з ріхних її аспектів. 

2. Теоретико-експериментальне дослідження процесу формування 

моральних якостей дало змогу з’ясувати сутність досліджуваного 

поняття та уточнити його зміст. Під моральними якостями ми розуміємо 
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сукупність істотних моральних властивостей особистості, які 

проявляються в по відношенню особистості до суспільства, до 

оточуючих людей та до самої себе у процесі виконання соціальних 

обов’язків. Обґрунтовано, що основні завдання процесу формування 

моральних якостей учнів початкової школи полягають в: формуванні 

досвіду поведінки молодшого школяра, яка відповідатиме прийнятим у 

суспільстві морально-етичним нормам; вихованні внутрішньої потреби 

взаємодіяти у суспільстві за принципами загальнолюдської моралі; 

формуванні морального обличчя особистості, яке виявлятиметься в 

тріаді «громадянин — патріот — гуманіст». 

3. З’ясовано, що молодший шкільний вік є сензитивним віковим періодом 

для процесу формування моральних якостей особистості,  тому що учні 

початкової школи виявляють схильність до інтенсивного засвоєння 

моральних норм та знань саме у процесі навчально-пізнавальній 

діяльності. До цього їх спонукає обмежена обізнаність у цій галузі та 

потреба діяти відповідно до вимог, які ставить перед людиною 

суспільство, а зміст уроків  з навчальних предметів початкової школи 

мають такі форми і засоби виховання, застосування яких дозволяє 

підвищити рівень моральної культури учня. За результатими аналізу 

навчально-виховного процесу у початковій школі зазначено, що на 

практиці недостатньо уваги приділяється формуванню моральних 

якостей учнів, організації їх моральної діяльності, яка відіграє важливу 

роль у психологічному розвитку людини і є головним засобом впливу на 

її поведінку.  

4. Визначено такі педагогічні умови з метою підвищення рівня 

сформованості моральних якостей учнів початкових класів: дидактичні 

умови, які забезпечують функціонування морального виховання як 

цілісної сучасної освітньої системи; психологічні умови, які 

забезпечують врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів 
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початкової школи; методичні умов, які забезпечують чітку 

організаційну структуру цього процесу. Теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено ефективність визначених педагогічних 

умов, методів та прийомів виховних впливів у процесі навчання (етична 

бесіда, доручення, створення виховуючи ситуацій, психогімнастика, 

психологічні ігри, моделювання та програвання ситуацій, проекти 

порятунку, творчі завдання, психологічний малюнок). 

5. Підтверджено у ході експериментального дослідження висунуту 

гіпотезу, доведено, що визначені педагогічні умови, зміст, методи та 

прийоми формування моральних якостей учнів початкових класів у 

процесі навчання забезпечили позитивні зміни. По завершенню 

експериментального дослідження було виявлено, що рівень 

сформованості моральних якостей дітей  значно збільшився. Кількість 

дітей з високим рівнем сформованості моральних якостей зросла майже 

в два рази. Зменшилась кількість дітей з низьким рівнем сформованості 

моральних якостей, з чого можемо зробити висновок про ефективність 

запропонованої методики. 

6. Доведено, що у навчально-виховному процесі загальноосвітніх 

навчальних закладів І ступеня є необхідним включення до змісту 

навчального матеріалу морального компоненту, що сприяє врахуванні  

принципу послідовності та системності, варіативності форм, методів та 

прийомів морального виховання учнів початкової школи. 

Перспективами подальшого теоретико-експериментального 

дослідження ми вбачаємо у тому, щоб розглядати процес формування 

моральних якостей учнів початкової школи із використанням нових 

технологій та інформаційних підходів. Матеріали магістерської роботи 

можуть стати у пригоді й для фахівців-науковців, що досліджеють наведену 

проблему, й для педагогів-практиків у роботі з учнями молодшого шкільного 

віку.
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