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ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ У МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ 

 
Щодня наші діти, учні, вихованці зустрічаються з великою кількістю 

людей: з одними йдуть до школи, обідають у їдальні, спілкуються в 
бібліотеці, магазині, з іншими – сидять у кіно, дивляться концерти, вистави. 
До кожного з цих людей, чи то до батьків, однокласників, учителів, чи до 
випадкових перехожих діти ставляться по-різному. Їх поведінка, кожен 
вчинок мотивується певними внутрішніми причинами, намірами. Проте, 
коли вчинок завжди помітний і, так би мовити, лежить на поверхні, то 
наміри, які його зумовлюють, приховані для стороннього ока. Так, одна 
дитина може в чомусь допомогти іншій, виходячи з почуття 
доброзичливості, людяності, інша розраховує на якусь вигоду для себе або 
хоче похизуватися перед однокласниками. 

Наше завдання – сформувати в усіх учнів, особливо молодших класів, 
шанобливе ставлення до людей. Проте перед нами постає проблема – як 
дізнатися, виховали ми у дітей шанобливе ставлення до людей чи ні? 
Зрозуміло, що учня, в якого відсутня внутрішня культура – справжнє 
шанобливе ставлення до людей – вважати вихованим не можна. Такий учень 
не шанує, не поважає ні людей, ні їх працю, він турбується лише про власну 
вигоду. Але все ж таки не варто думати, що шанобливе ставлення до людей 
складається лише з добрих намірів. Намірам повинні відповідати справи-
вчинки, поведінка, зовнішнє втілення добрих внутрішніх спонукань, так 
звані показники. 

Про рівень сформованості у школярів шанобливого ставлення до 
людей варто судити саме за певними показниками. В синонімічному ряду 
поруч зі словом «показники» стоять слова «ознака», «критерії», «прояв». 
Лексичне значення їх ідентичне, а саме: це те, з чого можна скласти 
висновок про стан, розвиток, сформованість, хід процесу, явища тощо. 

У психолого-педагогічній літературі практично не зустрічаються праці, 
в яких би чітко були названі показники сформованості у молодших школярів 
шанобливого ставлення до людей. Проте є чимало робіт, предметом 
вивчення котрих стала культура поведінки, повага до людей, їх показники. 
Це праці С.Г. Мельничука, Т.Я. Довгої, О.А. Кузнецової, З.Н. Варбанець, 
Р.Г. Гурової, О.С. Богданової, В.М. Гореєвої, В.О. Білоусової, Т.В. Говорун, 
Н.Й. Кисельової, В.І. Лозової та ін. 

Наприклад, С.Г. Мельничук та Т.Я. Довга у посібнику “Виховання 
культури поведінки у молодших школярів” вважають критеріями 
(показниками) вихованості культури поведінки учнів початкових класів 
ввічливість, уважність, пунктуальність і відповідальність, скромність, 
чуйність, делікатність, колективізм, дисциплінованість і організованість, 
культуру взаємин у праці, культуру мовлення, культуру зовнішнього вигляду 
[7, 3]. 



О.А. Кузнецова у своїй праці «Педагогічні умови формування 
моральних норм поведінки молодших школярів», крім вище названих 
показників, зазначає ще й стриманість, чесність і правдивість. Прояви 
«чесність» і «правдивість» вона розрізняє. Чесністю педагог називає 
прагнення до справедливості, щирих вчинків, свідомий вибір лінії поведінки 
відповідно до високих моральних принципів людської моралі. Чесність, на її 
думку, виражається у вірності обов’язку і своїм переконанням, в умінні 
добросовісно ставитися до дорученої справи. А правдивість передбачає 
повну відповідальність між словами і вчинками людини її думкам, почуттям, 
справам. Інакше кажучи, правдивість – це потреба говорити правду і 
відповідно до неї чинити за будь-яких обставин [5, 151]. 

З.Н. Варбанець значну увагу приділила ввічливості як прояву поваги 
до людини. Вона висловлює думку, що справжня ввічливість пов’язана з 
внутрішньою культурою людини, з її щирістю, тактовністю, глибокою 
повагою до людей [3, 84]. 

О.С. Богданова та Р.Г. Гурова ототожнюють ввічливість і повагу до 
людей. І тому саме проявами ввічливості вони називають увагу до 
оточуючих, привітність, доброзичливість, пунктуальність тощо [2, 55]. 

Основними критеріями, за якими визначається рівень знань вихованців 
про культуру поведінки, її моральні основи, на думку В.О. Білоусової, є: 
повнота і точність; усвідомленість, глибина розуміння; потреба в 
систематичному поповненні знань; уміння застосовувати здобуті знання у 
повсякденному житті. 

Повноту і точність знань вона визначає за кількістю правильних 
відповідей на систему запитань. 

Осмисленість, глибину розуміння норм культурної поведінки 
визначають за відповідями учнів на запитання, які потребують порівняння, 
зіставлення, осмислення. 

Потребу у збагаченні знань визначають за колом читання школяра (чи 
читає він художню літературу, яку саме, систематичність читання, чи бере 
участь у бесідах, що стосуються питань культури поведінки), чи відвідує 
музеї, театри, виставки, чи слухає радіо, дивиться телепередачі, присвячені 
питанням культури поведінки [1, 16-17]. 

І все ж таки ми схиляємось до думки В.І. Лозової та її однодумців, яка 
звучить так: «Повага до старших виявляється у ввічливості, доброзичливості, 
тактовності, точності та обов’язковості, сором’язливості, яка припускає 
відсутність позерства» [6, 64]. 

Опрацювавши визначення тлумачного словника української мови, ми 
побачили, що поняття «шанобливе ставлення» і «повага» практично 
ідентичні. 

Шана – ставлення до когось із повагою, що ґрунтується на визнанні 
чиїхось позитивних якостей; увага, виявлена комусь із боку суспільства або 
окремих людей. 

Шанобливий – сповнений глибокої поваги, пошани до когось. 
Пошана – почуття шанобливого ставлення до когось. 



Отже, шанобливе ставлення – це вияв глибокої поваги, пошани до 
людей, який ґрунтується на визнанні людської гідності та особистих чеснот 
індивіда. 

Тому, на нашу думку, дізнатися, чи сформували ми у дітей шанобливе 
ставлення до людей і на якому рівні, можна за такими показниками, як 
ввічливість, уважність, тактовність, скромність, пунктуальність і 
відповідальність. Всі інші прояви деякою мірою пов’язані із зазначеними. 

Отже, ввічливість – шанобливість, привітність, доброзичливість, 
прагнення не завдавати неприємностей іншим, готовність прийти на 
допомогу [1, 17]. Для дитини, в якої сформоване шанобливе ставлення до 
людей, ввічливість стає повсякденною нормою поведінки, звичним способом 
ставлення до кожного. Якщо цього немає, немає і ввічливості. І, як сказала 
О.С.Богданова: «Людина просто одягає на певний час маску, яку вона може 
скинути  у будь-який момент і показати своє обличчя грубіяна і егоїста, що 
переймається тільки собою» [2, 53]. Бути ввічливим – означає рахуватися не 
тільки з особистими вигодами і зручностями, а й брати до уваги інтереси та 
зручності інших людей. Справжня ввічливість має бути не тільки проявом 
зовнішніх форм поведінки, вона повинна бути виразником внутрішньої 
чистоти і краси. 

Уважність – чуйність щодо старших і молодших, турбота про 
товаришів, дівчаток, людей навколо, готовність допомогти [1, 17]. 

Уважний – той, який сприймає або робить щось з увагою; виявляє 
увагу до кого-небудь; турботливий, доброзичливий; шанобливий; готовий 
прийти на допомогу [9, 127]. 

Тактовність – розуміння стану іншої людини, її переживань, прагнень, 
почуття міри у взаєминах з іншими, вміння не нав’язувати свою думку, 
знайти необразливу (делікатну) форму допомоги, потрібний тон спілкування 
[1, 18]. Тактовність виключає підслуховування чужих розмов, читання без 
дозволу чужих листів і написів на фотографіях, висміювання фізичних вад 
людей, надмірний вияв симпатії або неприязні, своїх почуттів та ін. 

Скромність – відсутність прагнення виділитися у колективі зовнішнім 
виглядом, поведінкою, похизуватися успіхами, підкреслити власні переваги, 
досягнення, стриманість, простота, вміння об’єктивно оцінити свій внесок у 
загальну справу [1, 17]. В.М. Гореєва вважає, що скромна людина не може 
поводитися розв’язно, вульгарно, у її вчинках відсутня театральність і 
позерство. «Скромність вимагає самокритичного й вимогливого ставлення 
до себе, до своєї поведінки,… завжди поводитися природно, не лицемірити, 
у будь-яких обставинах залишатися самим собою. Вміння поводитися 
скромно за будь-яких обставин – риса, яку треба розвивати з дитинства. Вона 
є свідченням змістовності й багатого внутрішнього світу людини, її вміння 
володіти собою» [4, 7]. 

В.О. Сухомлинський казав так: «Скромність – це дисципліна людських 
відносин, вчинків, бажань, думок і почуттів, волі і характеру. Бути скромним 
– означає ні на мить не забувати, що кожна людина, з якою ти спілкуєшся, 
має свою гідність, і твоє справді щасливе життя полягає в тому, щоб 



утверджувати гідність кожної людини» [8, 276]. З цього напрошується 
висновок: скромною може бути людина, яка шанобливо ставиться до інших 
людей. Цей показник виключає зовнішній ефект і гучні слова, возвеличує і 
прикрашає людину, є кращим виразником її внутрішньої культури, викликає 
заслужену повагу до її особистості. 

Пунктуальність і відповідальність – своєчасне і точне виконання своїх 
обов’язків, доручень, точність у справах, бережливе ставлення до часу 
інших, відповідальність, розумне використання кожної хвилини, сумлінність, 
звичка доводити розпочату справу до кінця [1, 17]. 

Отже, під рівнем сформованості у молодших школярів шанобливого 
ставлення до людей слід розуміти ступінь сформованості у них відповідно до 
вікових можливостей найважливіших якостей особистості, які є показниками 
(ввічливість, уважність, тактовність, скромність, пунктуальність і 
відповідальність). 

Визначаючи рівень сформованості у молодших школярів шанобливого 
ставлення до людей, обов’язково слід врахувати мотиви, що спонукають їх 
до тих чи інших вчинків – за переконанням, за звичкою, щоб уникнути 
покарання, з бажання вирізнитися серед товаришів, сподобатися 
навколишнім тощо. Також слід пам’ятати, що сформоване шанобливе 
ставлення до людей проявляється щоденно і щогодини. 

Дитину характеризує кожний її вчинок, висловлювання, повсякденна 
поведінка в найрізноманітніших життєвих ситуаціях: на уроках і після них, 
під час суспільно-корисної діяльності, її ставлення до товаришів, педагогів, 
батьків, до самої себе. 

Виявлення рівнів сформованості у молодших школярів шанобливого 
ставлення до людей – тривалий процес, який потребує застосування 
найрізноманітніших методів: спостереження, бесіди, анкетування, створення 
ситуацій вибору тощо. Для цього важливо встановити довірчі контакти з 
дітьми, атмосферу невимушеності, природну для них обстановку. 
Обов’язково враховується психічний стан вихованця. 

Традиційно в психолого-педагогічних дослідженнях керуються трьома 
рівнями: високим, середнім, низьким. 

Високий рівень тих чи інших якостей особистості, які є показниками 
сформованості у молодших школярів шанобливого ставлення до людей, 
характеризується наявністю всіх ознак, властивих цим показникам. 

Середній рівень варто констатувати при наявності половини чи більше 
половини ознак відповідних показників сформованості у молодших школярів 
шанобливого ставлення до людей. 

Низький рівень визначають, коли є менше половини ознак від 
загального числа, що розкриває показники сформованості у молодших 
школярів шанобливого ставлення до людей, чи у разі їх відсутності. 

Отже, щоб дізнатися, на якому рівні сформованості у молодших 
школярів шанобливе ставлення до людей, потрібно звернути увагу на ознаки 
таких показників: ввічливість, уважність, тактовність, скромність, 



пунктуальність і відповідальність. Також варто врахувати мотиви, що 
спонукають учнів до певних вчинків, обставини, психічний стан тощо. 

Учень, який має високий рівень сформованості шанобливого ставлення 
до людей, – привітний, доброзичливий, прагне не завдавати неприємності 
іншим; чуйний як до старших, так і до малих; ніколи не нав’язує свою думку; 
не хизується своїми успіхами; своєчасно і точно виконує обов’язки, 
бережливо ставиться до часу інших. Такий учень шанобливо ставиться і до 
зовсім незнайомих людей, в обставинах, де його ніхто не знає, де він може 
«дати волю» своїм справжнім почуттям. 
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