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ВСТУП
Актуальність

дослідження.

У

сучасному

інформаційному

і

технологічному суспільстві особливої актуальності набувають проблеми
окультурення життя, формування духовності особистості, її етичної культури,
конструктивної поведінки, самосвідомості та відповідальності. Найбільш
сприятливим періодом життя для початку формування моральних якостей
людини є дошкільний вік, оскільки на цьому етапі закладаються основи
моральності особистості, розвиваються уявлення, почуття, формуються
звички і навички, які спрямовуватимуть подальше вдосконалення моральності
особистості. Отже, дошкільне дитинство є початковим періодом становлення
особистості, коли закладаються основи ставлення до навколишнього світу,
людей, до себе, засвоюються перші моральні норми поведінки.
Нові економічні, політичні, соціальні та інформаційні реалії вносять
корективи у дошкільну освіту й систему підготовки педагогічних працівників
дошкільних закладів. У Національній доктрині розвитку освіти зазначається,
що підготовка педагогічних працівників, їхнє професійне вдосконалення –
важлива умова модернізації освіти [3, с.4]. Передусім це стосується підготовки
вихователів дошкільних закладів, від діяльності яких, безумовно, залежатиме
моральна вихованість дошкільників
Згідно із Законом України “Про дошкільну освіту”, дошкільна освіта є
обов’язковою первинною складовою системи безперервної освіти в Україні [1,
с.430].
У зазначених законодавчих документах визначено, що дошкільна освіта
– це цілісний процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку
дитини
задатків,

дошкільного
нахилів,

віку

здібностей,

відповідно

до

її

індивідуальних, психічних і фізичних

особливостей, культурних потреб, а також на формування у дитини
дошкільного віку моральних норм,
досвіду.

набуття нею життєвого соціального
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Відповідно, завданнями дошкільної освіти визначено такі:
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного
здоров’я дитини;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до
родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної
мови, національних цінностей українського народу, а також
цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе,
оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей,
набуття нею соціального досвіду;
- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти,
забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати
освіту;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї [3, с.6].
Ефективність роботи освітніх закладів залежить не лише від програм
навчання і виховання, а й від особистості педагога, особливостей організації
його взаємин з дітьми. Безперечно, кожен висококваліфікований педагог
поєднує у своїй практиці загальнотеоретичні досягнення педагогіки (як основи
професійної діяльності), власний досвід, навчає і виховує дошкільників,
ураховуючи особистісні переваги та особливості дітей, з якими він працює.
Аналіз

актуальних

досліджень

і

публікацій.

Упродовж

віків

український народ визначив систему знань, ідей, принципів, традицій, засобів,
які завжди продуктивно використовувались у формуванні загальнолюдських
та

національно-культурних

цінностей.

Цей

унікальний

досвід

було

узагальнено та виокремлено в напрям педагогічної науки – народної
педагогіки, – у якій акумульовано багатий досвід виховання, сформований
віками, що допомагає вихователям прилучати дитину до національних
традицій, звичаїв, норм поведінки. Метою виховання в народній педагогіці є
формування усвідомлення належності до коренів роду і народу, значущості
таких людських чеснот, як порядності, чесності, любові до матері, сім'ї, рідної
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країни тощо. Сутність народної педагогіки, на думку її дослідників, полягає в
сукупності і взаємозв’язку понять, поглядів, ідей, досвіду в теорії і практиці
національного виховання (Г.Ващенко, О.Духнович, В.Кузь, В.Майборода,
В.Мосіяшенко, І.Огієнко, С. Русова, М.Стельмахович, В.Сухомлинський,
П.Щербань, М.Ярмаченка та ін.).
Упродовж останніх років досліджено ефективність використання
народної педагогіки у трудовому (Ю.Коломієць, Т.Мацейків), моральному
(Л.Степаненко,

С.Стефанюк,

К.Плівачук,

О.Гордійчук),

екологічному

(Л.Різник, В.Скутіна), патріотичному (В.Каюков), естетичному вихованні
(Р.Дзвінка,

Г.Карась,

самосвідомості

В.Пабат),

(Г.Кловак),

у

розвитку

процесі

формування

творчої

активності

національної
особистості

(З.Пазнікова, Н.Соломко) та інші.
В історії людства традиційно склалося, що кожний народ передає свій
суспільний досвід, духовне багатство з покоління в покоління як спадок
старшого покоління молодшому, виховання при цьому набуває народного
характеру.
Традиційними народно-педагогічними засобами морального виховання
дітей упродовж віків були звичаї, традиції і обряди, які сприяли закономірній
організованості і психологічному настрою у всіх вікових змінах, соціальних
станах людини тощо. Так, дослідниками народної педагогіки Г.Довженюк,
М.Драгоманов, О.Знойко, О.Ковалевський, І.Огієнко, В.Скуратівський,
Ю.Ступак, В.Чайка та іншими розкрито вагому моральну сутність і духовну
велич українських традицій. Вони довели, що народна українська культура має
давню історію та бере початок з дохристиянської епохи.
Минуле, сучасне і майбутнє – це нерозривні компоненти, які формують
світогляд, особистість кожної людини. Тому перед сучасними педагогами
ставиться завдання виховання особистості, передавання її досвіду минулого,
розкриття юному поколінню найважливішого призначення людини на землі,
формування його морально-духовної краси.
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Народні традиції, звичаї та обряди об’єднують минуле, сучасне і
майбутнє народу, уможливлюють формування високорозвиненої сучасної
нації. Засвоєні і примножені не одним поколінням, вони вміщують духовні,
моральні цінності, ідеї, ідеали, погляди, норми поведінки.
Зважаючи на актуальність проблеми, була обрана тема магістерського
дослідження: “Моральне виховання дітей дошкільників в умовах
сільської різновікової групи ДНЗ засобами етнопедагогіки”.
Об'єкт дослідження - процес морального виховання дітей дошкільного
віку.
Предмет дослідження - зміст, форми та методи морального виховання
дітей в умовах сільської різновікової групи ДНЗ засобами етнопедагогіки.
Мета дослідження - теоретично обґрунтувати змістову структуру
морального виховання дошкільників, та експериментально перевірити
ефективні методи та прийоми їх виховання в умовах сільської різновікової
групи ДНЗ засобами етнопедагогіки.
Гіпотеза дослідження: дотримання визначених у системі педагогічних
умов організації морального виховання дошкільників засобами народної
педагогіки сприятиме розвитку у дітей пізнавального, емоційного і
поведінкового компонента моральності, моральних якостей, спрямованості
особистості та її активності, що в цілому дасть змогу суттєво підвищити
моральну вихованість дітей в умовах сільської різновікової групи ДНЗ.
Для досягнення мети у дослідженні вирішувалися такі завдання:
- проаналізувати

різноманітну

наукову

літературу

з

проблеми

підходи

до

проблеми

дослідження;
- охарактеризувати

різноманітні

наукові

морального виховання дітей дошкільного віку;
- вивчити

вікові

особливості

розвитку моральної

сфери

дітей

дошкільного віку;
- визначити критерії, показники та рівнів сформованості моральності
дітей дошкільного віку.
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- теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективні
форми та методи морального виховання дітей в умовах сільської
різновікової групи засобами етнопедагогіки;
- підвести підсумки дослідження.
Методологічними засадами дослідження є філософські положення про
суспільну діяльнісну сутність
діалектичну

єдність

процесу морального вибору особистості,

свободи

вибору

і

моральної

необхідності,

взаємообумовленість мети діяльності та засобів її досягнення; психологічні
положення про визначальну роль діяльності в розвитку особистості; принципи
особистісно зорієнтованого виховання.
Теоретичними засадами дослідження послугували праці психологів
І.Д.Беха, Л.С.Виготського, О.М.Леонтьєва, С.Л.Рубінштейна та інших; праці
філософів

С.Ф.Анісімова,

В.Й.Бакштановського,

О.Г.Дробницького,

А.А.Гусейнова, В.С.Соловйова, О.І.Титаренка; роботи, присвячені проблемам
розвитку у дітей дошкільного віку внутрішніх механізмів регуляції моральної
поведінки (О.В.Запорожець, Д.Б.Ельконін, В.К.Котирло, Я.Л.Коломінський,
А.Д.Кошелєва, Я.З.Неверович, Ю.О.Приходько, Т.О.Репіна, Є.В.Суботський,
Т.М.Титаренко, С.П.Тищенко, С.Г.Якобсон

та ін.); роботи, в яких

висвітлюються питання морального виховання дошкільників у процесі різних
видів діяльності й спілкування (Л.В.Артемова, Р.С.Буре, Р.Й.Жуковська,
Л.П.Князева, Л.В.Крайнова, Т.О.Маркова, В.Г.Нечаєва, В.О.Павленчик,
Т.І.Поніманська та ін.) та різні аспекти виховання моральної поведінки в дітей
(С.О.Дуднікова, Н.М.Горопаха, Т.Я.Колесіна, Л.Мондейкене, Т.С.Фасолько).
Вірогідність результатів дослідження забезпечена методологічним
обґрунтуванням вихідних позицій, послідовною реалізацією теоретичних
положень у розв’язанні поставлених завдань, організацією педагогічного
експерименту з застосуванням комплексу методів, адекватних об’єктові,
предметові відповідно до цілей та задач дослідження, проведенням ретельного
кількісного та якісного аналізу експериментальних даних з використанням
методів їх статистичної обробки.
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Для розв'язання визначених завдань використовувалися такі методи
дослідження:
♦ теоретичні -теоретико-критичний аналіз філософської, психологічної,
педагогічної та методичної літератури щодо проблеми дослідження,
порівняння, систематизація, узагальнення здобутої інформації, що
дало змогу розкрити сутність, структури та особливостей морального
виховання дітей дошкільного віку;
♦ емпіричні - методи збирання емпіричного матеріалу (анкетування,
інтерв'ю, бесіди); спостереження за виховним процесом, що
забезпечило діагностику стану моральної вихованості дошкільників;
♦ експериментальні - педагогічний експеримент (констатувальний та
формувальний), спрямований на моральне виховання.
Структура магістерської роботи. Робота складається із вступу, трьох
розділів, десяти підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних
висновків, списку використаних джерел (67 найменуваннь) та додатків.
Загальний обсяг магістерської роботи становить 97 сторінок, основний текст
викладено на 80 сторінок.
База дослідження. Експериментальне дослідження проводилось на базі
Торчинського НВК І-ІІ ступенів Коростишівського р-ну Житомирської
області. У дослідженні приймали участь діти дошкільного віку.
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ВИСНОВКИ
Працюючи у дитячому садку, вихователеві необхідно дотримуватися
принципу “навчаючи - виховуй”. Це означає, що на занятті слід не тільки
розкривати здібності та таланти, а й сприяти розвиткові моральних здібностей
дитини, поваги до друзів та одногрупників, дорослих, до країни, в якій
живемо, вберегти вихованців від злості, заздрощів, створювати ситуації, в
яких виявляється товариськість.
Глибокі зміни, які відбуваються в психологічному вигляді дошкільника,
свідчать про широкі можливості розвитку дитини на даному віковому етапі.
На протязі цього періоду на якісно новому рівні реалізується потенціал
розвитку дитини як активного суб'єкта, який пізнає оточуючий світ і самого
себе.
Моральне почуття, закріплюючись в психіці, стає мотивом, що спрямовує
поведінку людини. Тільки тоді ми можемо говорити про істинно моральну
поведінку особистості, коли мотивом морального вчинку стає моральне
почуття: співчуття, співпереживання, жалість, сором, совість, почуття честі і
власної гідності.
Дошкільники вважають друзями тих, хто допомагає їм і поділяє їх
інтереси. Для виникнення взаємної симпатії і дружби стають важливими такі
якості особистості: доброта і уважність, самостійність, чесність, вміння
допомогти.
В цей період виникає новий рівень самосвідомості дітей – “внутрішня
позиція”. Ця позиція являє собою усвідомлене відношення дитини до себе, до
оточуючих людей - таке відношення, яке він може виразити словами і
вчинками. Факт становлення такої позиції внутрішньо проявляється в тому,
що в свідомості дитини виділяється система моральних норм, яким він
наслідує чи намагається наслідувати, незалежно від обставин.
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Внаслідок розвитку інтелектуальної сфери дитина дошкільного віку вміє
глянути на себе зі сторони, осмислити свої вчинки, співвіднести свої вчинки з
наслідками для інших.
Потрібно зазначити, що у сучасному зверненні до народної педагогіки
спостерігається дещо спрощене та однобічне її розуміння, сприйняття лише її
окремих положень, епізодичне використання її засобів. Саме цим можна
пояснити те, що освітяни у виховній практиці часто залишають поза увагою
унікальні місцеві традиції, не використовують достатньою мірою автентичні
фольклорно-етнографічні твори, а також безпідставно ігнорують виховні
можливості трудових свят та обрядів. Щодо останніх, то саме вони є
традиційною формою передавання соціального досвіду і духовних цінностей,
моральних норм і принципів від старшого покоління до молодшого, від
суспільства до індивіда. Для прикладу, ефективність свят як засобу виховання
полягає в тому, що вони впливають одночасно на свідомість і почуття,
задовольняючи духовні потреби юного покоління. Це, власне, спонукає
багатьох учених, педагогів-практиків до виявлення педагогічних умов
ефективного використання народно-педагогічних засобів у виховному процесі
дошкільних закладів. Дослідженнями встановлено, що такими, зокрема, є
ґрунтовне

комплексне

планування

роботи

і

визначення

кадрової

спроможності; зв’язок з батьками – носіями народної педагогічної мудрості;
дослідження педагогічним колективом джерел народної педагогіки; активна
участь вихованців та їхніх батьків у відтворенні, відродженні форм, засобів і
методів народної педагогіки; аналіз результативності й передбачення
перспективи виховання, в основі якого – народна педагогіка, планування
активних, творчих форм роботи педагогічного колективу в означеному
аспекті.
Побудова виховного процесу згідно визначених завдань формувального
етапу педагогічного експерименту передбачала реалізацію педагогічних умов
щодо забезпечення пріоритетності морального виховання засобами народної
педагогіки в системі виховної роботи. За цього підходу у дітей сформувалася
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потреба у колективній діяльності та взаємодопомозі, зросла сформованість
виокремлених нами для досягненого віку провідних моральних якостей і
уявлень, зокрема, ввічливість, доброзичливість, милосердя, взаємодопомога,
щедрість і гостинність, чемність, увага до інших, повага до старших, тобто
визначальних рис українського національного характеру.
Загалом, дотримання визначених у системі педагогічних умов організації
морального виховання дошкільників засобами народної педагогіки сприяло
розвитку у дітей пізнавального, емоційного і поведінкового компонента
моральності, моральних якостей, спрямованості особистості та її активності,
що в цілому дало змогу суттєво підвищити моральну вихованість дітей
експериментальних груп.
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