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ЕТИКА ВЧИТЕЛЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СОЦІАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

Нові пріоритети і цінності цілей освіти в умовах розвитку нашого 
суспільства змінили технократичний підхід до освіти на культурно-
гуманістичний. Ця перебудова зробила доволі актуальною роль етики. 
Гуманізм, демократизація, свобода особистості як провідні завдання 
розбудови українського суспільства висувають найвищі вимоги до людського 
сумління і відповідальності, моральної свідомості особистості.Саме на це 
звертається особлива увага в Указі Президента України “Про невідкладні 
заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового 
способу життя”. Тому сьогодні постановка питання професійної етики 
вчителя – “це спроба розібратися у завтрашньому дні школи” [16; 4].  

Врахування етичних підходів і норм у навчально-виховному процесі дає 
змогу суттєво підвищити його гуманістичний потенціал. Саме етика, з 
позицій цілісного підходу до особистості, наполягає на розгляді виховання 
особистості як духовного її насичення, що розгортається в духовному діалозі, 
спілкуванні рівнопорядкових суб’єктів, спрямованому на розвиток вільної та 
відповідальної людини. За справедливим зауваженням відомого вченого-
педагога Б.З.Вульфова, етика має особистісну цінність, однак зовнішній вияв 
робить її цінністю соціальною [7;50]. 

Звертаючись до проблеми педагогічної етики, ми прагнули в цій статті 
показати роль і значущість феномена вчительської етики як першочергової 
умови, провідного фактора формування особистості молодшого школяра, 
його гармонійного психічного розвитку. 

Педагогічну етику, – нормативну основу вчительської професії, відомий 
український учений-педагог І.А.Зязюн характеризує як відображення 
загальнолюдських стосунків, сутність морально-психологічної сторони 
діяльності вчителя, професійну особливість його поведінки у взаєминах із 
всіма учасниками педагогічного процесу [11]. 

Доцільно зазначити найпоширеніші етичні вимоги ставлення до 
особистості, а водночас і своєрідні психолого-педагогічні закони взаємодії з 
нею, а саме:  

· визнання людських прав, об’єктно – суб’єктне ставлення до 
співрозмовника; 

· повага до всіх об’єктів спілкування; 
· педагогічний оптимізм; 
· розуміння душевного стану дитини; 
· емпатійне ставлення до вихованців; 
· ненасильницьке формування потрібних якостей; 
· прагнення підняти авторитет кожного школяра; 
· виявлення інтересу до справ і проблем кожної дитини тощо.  



Педагогічна етика є інтегративною характеристикою професійної 
діяльності вчителя , яка вбирає в себе соціально значущі елементи суспільної 
моралі, морально - етичні вимоги до вчителя та ступінь їх трансформації у 
свідомості та його поведінці .Всі стосунки, які складаються в умовах 
педагогічної діяльності, є похідними від моральної свідомості суб’єкта, який 
їх будує.  

Етика сучасного вчителя не є самоціллю, модною ідеєю педагогічного 
удосконалення, вона - відображення актуальних людських потреб , 
соціально-психологічних закономірностей розвитку особистості. В основі 
гуманістичної етики лежать знання про природу людини. Еріх Фром 
стверджував, що саме ці знання приводять не до етичного релятивізму, а до 
переконання, що джерела норм етичної поведінки треба шукати в самій 
людській природі, що в основі моральних норм лежать властиві людині 
якості і грубе їх зневажання приводить до душевного й емоційного розладу 
[5;14].  

Найбільш вимогливими до прояву етичної поведінки вчителя є молодші 
школярі, бо їх діяльність у відношенні до середовища детермінується 
стосунками з дорослими та ровесниками. Це яскраво демонструють 
результати соціально-психологічного дослідження серед учнів 2-11 класів, 
проведеного у школах м.Києва. Порівняння результатів творчих робіт “Я і 
вчитель “, наприклад, учнів 2 і 7 класів, свідчить, що молодші школярі 
високо цінують моральні якості вчителя, практично ігноруючи професійні. 
Однак у підлітковому періоді вже простежується диференційоване ставлення 
до вчителя. Спираючись на дослідження В. Челомбітько [16;19-20], 
результати можна подати у вигляді таблиці: 
 

ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ 

Клас 1 2 3 4 
2 Добрий, 

хороший, 
Добре вчить, 
справедливий, 
красивий 

Як друга мама, 
розумний, 
найкращий друг, 
охоронець 

Цікавий, 
ласкавий, 
лагідний 

 

7 Професіонал, 
добрий,з 
почуттям 
гумору, 
справедливий 

Такий, що 
дотримується 
даного слова 

Уважний до 
учнів 

Другі батьки, які 
хочуть зробити з 
нас справжніх 
людей, уважні до 
учнів 

 
Результати дослідження В.Челомбітько повністю збігаються з 

висновками, що належать Л.Шульзі, яка діагностувала сформованість 
моральних переконань в учнів початкових класів. Дітям пропонувалось 
назвати основні моральні якості, які ними більш цінуються. Визначено 16 
моральних характеристик, які за значущістю відобразили таку картину: 
доброта, працьовитість, чесність, дружелюбність, щирість, любов до тварин, 
доброзичливість, повага до старших, уміння спілкуватись, доброчинність, 



любов до природи, щедрість, справедливість, уміння прощати, любов до 
народних традицій , терпимість[27;3]. 

Отже, наведене яскраво свідчить, що основні моральні якості, які 
цінуються молодшими школярами, – це і є базові нормативні засади 
педагогічної етики.  

Потреба молодших школярів у прояві вчителем високих моральних 
якостей детермінується відповідними віковими особливостями цього періоду 
їх життя : 

· зміною соціальної ситуації розвитку, складністю адаптації до неї; 
· виникненням основних психологічних новоутворень: довільності, 

внутрішнього плану дії, рефлексії; 
· підвищенням вразливості, виникненням тривожності; 
· активним формуванням самооцінки як компонента самосвідомості; 
· емоційною залежністю від учителя; 
· сенситивністю віку до формування моральних норм життя шляхом 

наслідування поведінкових моделей дорослих і особливо вчителя; 
· безмежною довірою до вчителя, визнанням його авторитету, лідерства 

та інше. 
Формуючий особистісний вплив педагогічної етики на розвиток 

молодшого школяра проявляється через зміни його соціально-психологічних 
характеристик. Психологічні новоутворення в цьому віці у дитини в 
основному визначаються новими якостями психіки, що розвиваються: 
довільністю, внутрішнім планом дій ( здатністю до планування і виконання 
дій), рефлексією (здатністю аналізувати свої судження і вчинки з точки зору 
їх відповідності змісту й умовам діяльності [17;35]. 

Розвиток і формування особистості молодшого школяра – процес 
соціальний. У дитини, що займає соціальну позицію учня, поступово 
розвиваються соціальні якості: виокремлення себе із людської спільноти, 
відповідальність, усвідомлення суспільних і моральних норм та цінностей, 
повага до інших людей, співпраця тощо. 

 Динамізм соціально-психологічного впливу педагогічної етики на 
розвиток молодших школярів безпосередньо зумовлений закономірностями 
розвитку їх психіки:  

· еволюційністю (довготривалість, безперервність і поетапність розвитку 
соціально-психологічних механізмів); 

· ієрархічністю ( розвиток від простого до складного); 
· гетерохронністю (різночасність формування психічних функцій, опора 

на вже сформовані механізми і функції). 
Проблема соціально-психологічного розвитку молодшого школяра 

завжди знаходилась у центрі науково-педагогічних інтересів учених і 
педагогів. Ще наприкінці 19 століття, завдяки працям В.Штерна, Д. Болдвіна, 
К.Гроса, Клапареда (“Експериментальна педагогіка та психологія 
дитинства”), Компейре (“Розумовий та моральний розвиток дитини”), Біне, 
психологічна наука дає визначення соціально-психологічних умов розвитку 



дитини. Виявляється, що інтелектуальний розвиток безпосередньо залежить 
від тих емоційних вражень, які дитина отримує від спілкування з учителем. 
Педагогічний процес починає розглядатися як особлива форма соціальної 
взаємодії. На думку В.В.Чернокозова, він “завжди є складним переплетенням 
різних інтересів: особистісний інтерес, інтереси навчального закладу, 
очікування та інтереси дітей тощо” [24;46]. 

В зв’язку з цим у систему аналізу педагогічного середовища 
включаються взаємини вчителя з дітьми як соціально-педагогічна 
передумова педагогічного процесу. 

Значний внесок у сучасне наукове формування проблеми соціально-
психологічного розвитку молодших школярів зробили: Ш.О.Амонашвілі, 
Н.М.Бібік, І.Д.Бех, Л.І.Божович, В.В.Давидов, В.В.Зеньковський, 
М.В.Матюхіна, Т.С.Михальчик, В.С.Мухіна, О.Я.Савченко, Г.А.Цукерман та 
інші вчені.  

Феномен педагогічної етики, як особливої системи взаємодії з учнями, 
реалізується через опосередковану роль її загальних та специфічних функцій 
: 

 
Загальні Специфічні 

Регулятивна Педагогічне корегування 
Пізнавально-інформаційна Відтворення моральних знань 

Оціночно-орієнтовна Нейтралізація аморальних проявів 
Організаційно-виховна Приклад для наслідування (формування 

особистісної ідентичності), засіб соціального 
управління навчально-виховним процесом. 

Мотиваційна Формування соціально-схвалених мотивів 
поведінки. 

 
Дослідник проблем формування етичної культури школярів 

А.І.Шемшуріна, аналізуючи функціональну сторону етики, звертає особливу 
увагу на її організаційно – виховну функцію. Саме дієвість організаційно-
виховної функції педагогічної етики має велике соціально-психологічне 
значення у формуванні особистості молодшого школяра, забезпечує 
пріоритетність гуманістичних підвалин всього навчально-виховного процесу. 
[24; 29-30]. Провідну роль тут мають: 

· гуманізація (актуалізація в середовищі школярів моральних зразків 
життя, створення емоційно-сприятливої атмосфери); 

· моральний розвиток ( реалізується через принцип взаємозв’язку 
етичної освіти з емоційними і діяльнісними формами педагогічного впливу 
на особистість, активізується ситуація морального вибору); 

· самовизнання і самоудосконалення (етична саморефлексія); 
· активізація почуття власної гідності; 
· актуалізація морального потенціалу (шляхом індивідуального і 

диференційованого підходів). 



Поліфункціональний характер організаційно-виховної функції 
педагогічної етики можна розглянути детальніше у взаємозв’язку із процесом 
формування основних соціально-психологічних характеристик молодших 
школярів. Особливе значення має вивчення їх психологічної природи. 

Аналіз робіт засновників гуманістичної психології А.Маслоу, 
К.Роджерса, Р.Мея та інших свідчить, що природу людини утворюють три 
складові: існування внутрішнього Я; тенденція до самодетермінації; принцип 
саморегуляції. Безумовно, формування визначених регуляторів залежить від 
вікових можливостей людини, змістових і процесуальних компонентів 
педагогічного забезпечення її гармонійного соціально-психологічного 
розвитку, серед яких етика посідає провідне місце. 

Розглянемо вплив педагогічної етики на формування основних 
складових “Я-концепції” молодшого школяра як інтегруючої особистісної 
домінанти. Узагальнене уявлення людини про себе, система установок 
відносно власної особистості детермінує її психологічні механізми та 
соціальну поведінку. В системі дошкільної та початкової освіти проблемою 
формування “Я – концепції” займались Р.Бернс, К.Блага, І.В.Єгоров, 
М.Шебек, М.І.Лісіна, В.В. Мухіна, О.Н.Пахомова та інші вчені. Згідно з 
психологічним словником “Я- концепція” має три складові [18]. 

· образ “Я” та його загальні характеристики (сильний, товариський, 
терплячий тощо); 

· самооцінка, емоційно-афективна оцінка уявлення про себе; 
· поведінкова реакція під впливом образу “Я” та самооцінки. 
У дослідженнях А.К.Колеченка підкреслюється, що “Я-концепція” 

особистості спирається, в першу чергу, на самооцінку вчинків. Учений 
мотивує свій висновок тим, що це відповідає головній вимозі 
феноменалістичного підходу в психології: вивчення особливостей 
індивідуального сприйняття. 

На формування позитивної “Я-концепції” молодших школярів, їх 
відповідальності за власні вчинки, на його думку , впливають такі об’єктивні 
та суб’єктивні фактори: 

· особистість педагога ; 
· відсутність відчуття загрози в ситуаціях самовизначення; 
· готовність до співробітництва; 
· соціальні очікування; 
· почуття особистісної адекватності [14;105]. 
Отже, аналізуючи структуру “Я-концепції”, можна визначити провідні 

фактори формування її компонентів. Саме педагогічна етика виступає 
системоутворюючим чинником соціально-психологічного розвитку 
молодшого школяра. Вона є основою для: 

· емоційної сторони взаємодії вчителя з вихованцями; 
· адекватної самооцінки, її позитивного розвитку в дитини; 
· ціннісно-мотиваційної орієнтації особистості; 
· здатності до наслідування поведінки дорослих. 



Визначене потребує детальної характеристики. 
Емоційний компонент взаємодії педагога з дитиною займає провідне 

місце у формуванні всієї системи ставлення учня до себе, навчання, 
однолітків, дорослих та інше. На нашу думку, саме емоційна залежність 
дитини від учителя є одним із важливих аспектів соціально-психологічного 
впливу педагогічної етики на її розвиток. В.С.Мухіна в цьому контексті 
виділяє таку характеристику молодшого школяра, як емоційний голод. 
Потреба дитини у позитивних емоціях дорослого визначає особливості її 
поведінки . Більшість дослідників цієї проблеми схильні вважати, що, не 
відчуваючи емоційної близькості зі своїм учителем, учень несвідомо прагне 
компенсувати нереалізовану потребу у позитивних емоціях, що може 
приводити до негативної соціальної поведінки. Аналізуючи цей факт, 
відомий український учений-психолог І.Д.Бех звертає увагу на те, що 
“молодший школяр через відсутність необхідного досвіду взаємодії з 
ровесниками і дорослими, а також через недостатню сформованість 
усталених соціально значущих способів діяльності та поведінки часто 
потрапляє в ситуацію так званих девіацій, тобто відхилень від заданих норм і 
вимог, які за відсутності певних корекційних заходів на наступних етапах 
розвитку можуть призвести до психічних розладів” [4;1]. 

Зроблений І.Д.Бехом висновок підтверджує також російський психолог 
І.В.Дубровіна, яка визначає три групи дітей, що мають проблеми в емоційній 
сфері: агресивні; емоційно-розгальмовані; сором’язливі, тривожні. Однак, 
незважаючи на особливості типу темпераменту дитини, загальним, на думку 
дослідника, є неадекватна афективна реакція, яка у молодшого школяра має 
захисний, компенсаторний характер [19;264-365]. Деякі тривожні діти в 
ситуаціях особливого психологічного напруження переживають емоційну 
дезорганізацію мислення [20;18]. Порушуючи етику педагогічного 
спілкування, висловлювання вчителів можуть загальмувати процес мислення 
дитини в самий відповідальний момент: відповідь біля дошки, виконання 
контрольної роботи тощо. 

Учитель, пам’ятаючи про особливості емоційної сфери дитини в цей 
віковий період, через відповідні способи соціалізації, толерантний підхід 
повинен здійснювати афективну регуляцію її емоційного стану. А саме: 

· створювати атмосферу емоційного комфорту; 
· навчити дитину адекватним формам реагування на ті чи інші ситуації 

життя; 
· сприяти динамізму емоцій, виникненню різноманітних переживань; 
· не обмежувати дітей, котрі мають проблеми в емоційній сфері, від 

негативних переживань ; 
· підказувати дитині ефективні гуманістичні способи вирішення 

проблемних ситуацій тощо. 
Корегуванню вчительської поведінки, на думку І.Д.Беха, допомагає 

самоаналіз та рефлексія, які можуть здійснюватися, якщо педагог постійно 
звіряє свою вчительську поведінку, ставлячи собі такі запитання:  



· “Яким мене бачать мої вихованці?” 
· “Чи відчувають вони мою любов?” 
· “Чи є в них підстави вважати мене справедливою людиною?” 
· “Чи хотів би я, щоб мене виховували так, як я їх?” 
· “Яких тем я уникаю в розмовах з ними?” 
У віці від 6 до 11 у школярів активно розвиваються соціальні емоції: 

самолюбство , почуття відповідальності і довіри до людей, здатність до 
співчуття. Значний вплив на їх формування має емоційно-оцінювальне 
ставлення вчителя до дитини, яке санкціонує певний тип її поведінки. 
Характер етичної центрації педагогічної дії, такт, ступінь емоційної зрілості 
вчителя, емпатія та інші складові його педагогічної етики дають можливість 
компенсувати емоційні потреби молодшого школяра. 

Соціальну адаптацію людини, регуляцію її поведінки і діяльності 
значною мірою забезпечує таке утворення, як особистісна самооцінка. 
Самооцінка – компонент самосвідомості, що складається із знань про себе, 
свої здібності, моральні якості та вчинки. Її формування, як підкреслює 
А.А.Реан, відбувається також у процесі діяльності і міжособистісної ваємодії. 

Аналізуючи різні публікації в педагогічній пресі щодо особливостей 
соціально-психологічного розвитку молодших школярів, ми дійшли 
висновку, що стереотипним є підхід більшості педагогів, які вважають, що в 
цей віковий період у дитини немає соціального досвіду, а відповідно і не 
може бути сформована адекватна самооцінка. На практиці ми ж бачимо 
суперечливу ситуацію, коли дитина, уявляючи свій віковий статус, прагне 
щоб з її знаннями рахувались, виявляє об’єктивну потребу бути особистістю. 
Несприятливий розвиток психолого-педагогічного статусу учня, на думку 
А.Рябова і Р.Леонової, починається з виникненням у молодшого школяра 
негативного ставлення до самого себе [20;18]. 

Таким чином, самооцінка відображує ступінь розвитку в індивіда 
почуття самоповаги, відчуття власної самоцінності, позитивного ставлення 
до своєї особистості. Негативна самооцінка, на думку Р.Бернса, передбачає 
самозаперечення, відхилення всього, що входить у сферу людського “Я”; 
вона обмежує життєві перспективи, провокує виникнення тривожності, 
непевності. 

Визначаючи формуючий вплив педагогічної етики на розвиток 
позитивної самооцінки молодшого школяра, доцільно згадати психологічні 
висновки Куперсміта, який розглядає самооцінку як “ставлення людини до 
себе, що складається поступово і здобуває характер звички” [19;283]. Тому 
так важливо формувати позитивну самооцінку як оптимістичну установку 
людини відносно власної особистості. Молодший шкільний вік - це той 
період, коли саме через дотримання норм педагогічної етики можна закласти 
основи позитивної самооцінки особистості, правильно формувати її на 
когнітивному та емоційному рівнях. Хоча, як вважають психологи, взаємодія 
цих компонентних складових у молодшому шкільному віці не є 
однозначною, однак їх єдність носить внутрішнє диференційований характер, 



впливає на формування самооцінки як цілісного утворення. Як 
підтвердження, У.Глассер формулює психологічну аксіому: причинами 
людських невдач виступають нестача любові і занижена самооцінка 
особистості. Вони настільки взаємопов’язані, що роз’єднати їх неможна 
[9;25]. 

У дослідженні А.В.Захарової та Б.Ю.Худобіної, які вивчали взаємодію 
когнітивного й емоційного компонентів самооцінки молодшого школяра, 
зазначається, що у більшості дітей сформований середній рівень самооцінки 
з такими особливостями: непослідовність прояву реалістичної самооцінки; 
орієнтація на думку оточуючих; каузальна атрибуція за рахунок зовнішніх 
умов; наявність самооціночних суджень порівняно вузького змісту і їх 
реалізація в категоричних формах [10]. Отже, визначене актуалізує проблему 
створення педагогічних умов, які є відображенням норм педагогічної етики: 
віра в дитину, ставлення до неї як особистості, повага гідності, підтримка і 
визначення успіхів, оптимістичне прогнозування позитивних її змін тощо.  

Таким чином, самооцінка дитини в цьому віці безпосередньо залежить 
від характеру особливостей взаємодії з нею дорослого; взаємоповаги; оцінок, 
які вона отримує за результати своєї діяльності. 

Головний результат такої діяльності – це успіхи у навчанні. Провідники 
ідеї розвивального навчання Ш.О. Амонашвілі, В.В.Давидов, Д.Б. Ельконін 
звертають увагу на психологічну суперечливість оцінки успішності в 
навчанні. Психологія прийняття дитиною оцінки визначається в першу чергу 
її очікуваннями: оціночні судження педагога, наповнені добрими 
побажаннями, орієнтовні вказівки, що перекриваються оцінкою. Діти 
приймають на віру, без великої внутрішньої переробки засвоюють все те, що 
чують від учителя про себе: його оцінки навчальної діяльності, здібностей, 
особистісних якостей, поведінки, міжособистісних стосунків тощо. Ситуація 
оцінювання , на думку Ш.О.Амонашвілі, сприяє виявленню умов 
несвідомого конфлікту [1;23]. 

І.А.Зязюн вважає, що “незадовільну оцінку молодші школярі 
сприймають як несправедливе ставлення до себе з боку вчителя саме через 
те, що вони бажають навчатися і не розуміють, за що покарані” [12;154]. 
Оцінка за навчання впливає не тільки на самооцінку, пізнавальний інтерес, а 
й на статус дитини в колективі ровесників. 

Етика вчителя молодших класів у процесі визначення рівня знань, умінь 
і навичок школярів проявляється у виборі гуманістичної стратегії 
оцінювання: підтримка оцінкою, попередня оптимістична оцінка, надавання 
шансу отримати вищу оцінку, авансований підхід. Така етико-педагогічна 
поведінка найбільшою мірою відповідала б теорії перспективних ліній 
розвитку дитини (А.С.Макаренко), узагальненому досвіду В.О. 
Сухомлинського про прилучення дитини до радості пізнання навколишнього 
світу, гуманістичній педагогіці Я.Корчака, який закликав до розвитку в 
дитини активності, що самовиховується.  

Оцінка у В.О.Сухомлинського завжди оптимістична – це винагорода за 
працю, а не покарання за лінощі. Він вважав, що дитина, не пізнавши радості 



праці у навчанні, не відчувши гордості за подолання труднощів, глибоко 
нещасна. “Інтерес до учіння з’являється лише тоді, коли є натхнення, 
народжуване успіхом в оволодінні знанями; без натхнення учіння 
перетворюється для дітей в обтяжливість...Я оцінював розумову працю лише 
тоді, коли вона приносила дитині позитивні результати [23;175-176]. За 
чотири роки навчання дітей у початкових класах В.О.Сухомлинський не 
поставив жодної незадовільної оцінки ні за письмові роботи, ні за усні 
відповіді. Ніхто з дітей не був покараний двійкою. 

Педагогічна етика вчителя здійснює безпосередній вплив і на 
формування ціннісно-мотиваційної сфери молодших школярів, що 
характеризується в цей період поступовим переходом від аморфної 
однорівневої системи спонукань до ієрархічної побудови системи мотивів, а 
також тенденцією до формування свідомого і вольового регулювання 
поведінки. Більшість дослідників (Л.И.Божович, В.М.Матюхіна, 
Н.Г.Морозова, Л.С.Славіна та інші), вивчаючи динаміку розвитку мотивів 
молодшого школяра, відзначають, що успіх у навчанні стає для дитини полем 
конкуренції та порівняння, зумовлює розвиток його мотиваційної сфери. 

На гармонійний розвиток інтерактивного і когнітивного характеру 
мотивації молодшого школяра впливають відповідні психолого-педагогічні 
умови. Саме від них залежить ступінь реалізації визначених потреб. 
Взаємозв’язок і взаємозалежність змісту гуманістичної етики педагога і 
провідних мотивів молодшого школяра можна розглянути, спираючись на 
“піраміду потреб” А. Маслоу [11]. 
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Отже, з наведеної таблиці видно, що педагогічні умови, основу яких 
складає етика взаємодії вчителя з учнями, безпосередньо спрямовані на 
реалізацію актуальних людських і вікових особистісних потреб молодшого 
школяра. Невипадково психологи вважають, що в такій ситуації дитина 
схильна довіряти іншим людям, має розвинуті соціальні навички, здатна до 
конструктивного спілкування. Тому основна мета розвитку “Я-концепції” в 
цей віковий період полягає в тому, щоб допомогти дитині самій для себе 
стати джерелом підтримки, мотивації [19;314]. 

Разом із цим, існує багато досліджень, які свідчать про залежність між 
негативними взаєминами в системі “вчитель-учень”, емоційною депривацією 
та дитячою агресивністю. Існує пряма залежність між суворістю покарання і 
рівнем агресивності дитини. Встановлено, що негативне ставлення до 
дитини, її тривожність підвищують ймовірність деліквентної, протиправної 
поведінки суттєво підвищується, погіршуються стосунки однолітками, 
проявляється агресивність. На думку О.Я. Савченко, – “якщо на одній віковій 
сходинці порушуються нормальні умови розвитку, то на наступній ми вже 
змушені одночасно розв’язувати два завдання: навчання та корекції. Тому не 
можна шкодувати сил на створення сприятливих умов для навчання і 
розвитку саме у той час , коли дитина відкрита і готова до впливів педагога, 
вихователя. Це гуманно у ставленні до дитини і економічно щодо організації 
навчально-виховного процесу” [21;8].  

І.Д.Бех, спираючись на спеціальні психологічні дослідження, констатує, 
що позитивні соціально-психологічні особистісні риси розвиваються швидше 
з того емоційного матеріалу, який робить індивіда психічно сильним. 
Почуття ж страху, слабкості тощо блокують розвиток повноцінної 
особистості [3; 6].  

Соціально-психологічні збочення розвитку молодшого школяра частіше 
детерміновані тоді, коли вчитель всупереч етичним нормам педагогічної 
професії, нехтує природною активністю учня, цінює тільки його слухняність 
і лагідність. У своєму дослідженні А.М.Печенюк визначає “внутрішні 
пускові механізми” девіантної поведінки школяра: низький рівень розвитку 
базових потреб, творчої активності дитини; спотворений суб’єктивний 
досвід; дефіцит вільного вибору поведінки; слабкий рівень саморегуляції 
власної поведінки тощо [15; 30-31]. 

У дослідженнях Б.А.Вяткіна, які присвячені вивченню 
метаіндивідуальних характеристик учителя: загальної культури, 
конфліктності, стилю педагогічного спілкування, загальної активності, 
експериментально доведено, що школярі, які навчалися у вчителів з високим 
рівнем загальної культури, значно відрізняються від тих, які мали вчителів з 
низьким рівнем культури за такими параметрами, як врівноваженість, 
щирість, відвертість, доброта, високі інтелектуальні можливості. Створення 
атмосфери довіри і комфортності в класі сприяє появі суб’єктивного відгуку 
учнів на індивідуальність учителя, виявленню моральних якостей [8; 70-77]. 

Неперевершену цінність у розумінні впливу етики вчителя на розвиток 
молодшого школяра мають справжні зразки гуманістичної педагогіки, які 



відображені в працях В.О.Сухомлинського. Профілактику девіантних проявів 
він бачить у джерелах людяності, природних для дитини добрих почуттів і 
справ. Непорушним педагогічним переконанням В.О. Сухомлинського була 
істина: “чуйність і лагідність – це та духовна сила, яка здатна захистити 
дитяче серце від огрубіння, озлоблення, жорстокості і байдужості , від 
безсердечно-тупого ставлення до всього доброго і світлого у житті, перш за 
все до сердечного, теплого слова. Можливо, – зауважує він, – у когось цей 
принцип викличе іронічну усмішку: ми, мов , будемо ласкавими, а вони нам 
на голову сядуть... Не сядуть, тому що злість у дитячому серці породжується 
тільки грубістю, байдужістю дорослих [22; 90]. 

Процес розвитку соціально-психологічних якостей молодшого школяра 
не може задаватися ззовні, він відбувається в безпосередньому контакті з 
учителем, батьками, однолітками. Особливе значення для молодшого 
школяра має характер спілкування з учителем. У процесі взаємодії 
відбувається не тільки передача інформації, а й розвиток ідентичності 
особистості, інтеграція в колективі, її соціалізація. 

Велике значення має наслідування поведінки вчителя, як закономірність 
вікового розвитку молодшого школяра. На думку Л.І. Божович і 
Т.Є.Конікової, дорослий виступає для дитини центром будь-якої ситуації, 
основу для уболівань дитиною емоційного благополуччя складають 
позитивні взаємини з дорослою людиною [6; 27]. У процесі наслідування 
реалізується важлива соціально-психологічна функція: ідентифікація 
особистості, що визначається через підтвердження власних цінностей, 
формування ідеалу для відтворення, пошук моделі власної поведінки. Ш.О. 
Амонашвілі звертав увагу на те, що наслідування дітьми етичної поведінки 
вчителя має подвійний результат: по-перше, створює загальну атмосферу 
взаємоповаги, невимушеності навчально-пізнавальної діяльності, по-друге, 
формує у школярів етичні норми, моральну поведінку в суспільстві. 

Активізація у людини емоційної реакції до іншої психологи пов’язують з 
культивуванням у неї гуманного ставлення до людей. П.М.Якобсон 
підкреслював, що атрофія потреби молодшого школяра у емоційному 
контакті з учителем негативно впливає на розвиток його гуманістичних 
якостей, що формуються.  

Психологи помітили також таку особливість: дитина молодшого 
шкільного віку переносить систему очікувань, по відношенню до першого 
вчителя, на інших педагогів, яких вона зустрічає у школі. При емоційно 
сприятливому спілкуванні з основним учителем, учень початкової ланки, як 
правило, відвертий і люб’язний у взаємодії з іншими педагогами. Зовсім 
інакше поводить себе дитина з низьким психолого-педагогічним статусом: 
знервована, агресивна, готова до сприйняття негативних оцінок [20;21]. 

Етика як соціально-педагогічне явище спрямована на поглиблення і 
розвиток механізмів, що організують і регулюють моральні основи життя 
молодших школярів, їх життєдіяльність. У дослідженнях А.І. Шемшуріної 
показано, що дитина як суб’єкт етичного впливу, залучається до процесу 
усвідомлення зв’язків та закономірностей існуючих етичних норм з 



практикою поведінки у суспільстві, що забезпечує її моральне 
самовдосконалення і самовизначення. Завдання вчителя полягає в тому, щоб 
розвивати у дітей емоційно-почуттєву та інтелектуально-раціональну сфери 
особистості, формувати моральні взаємини, інтерес і потребу у 
загальнолюдських цінностях, вважати їх нормою свого життя.  

Оскільки моральність визначається в етиці як сфера моральної свободи 
особистості, коли вимоги, що передбачаються загальнолюдськими нормами 
моралі, збігаються із внутрішніми мотивами особистості, феномен моралі 
органічно включає в себе емоційний компонент. Норми моралі стають 
основою поведінки тільки тоді, коли вони не лише пізнаються , а й стають 
об’єктом емоційно-ціннісного ставлення. 

Розвиток моральних почуттів молодшого школяра шляхом актуалізації 
його емоційної сфери потребує від педагога створення емоційного фону 
класу, який А.І.Шемшуріна називає “етичним зарядом”. Він будується 
шляхом поєднання етичної установки на доброзичливість і повагу в 
стосунках з іншими людьми і формами попередження конфліктної ситуації 
[26;19]. 

Це положення цілком узгоджується з висновками Ш.О.Амонашвілі і В.І. 
Загвязінского про освітні паритети і пріоритети: духовне зростання 
особистості, екологічна чистота підходу до природи дитини можуть 
відбуватися тільки на основі віри в її природжену місію і багатство 
можливостей [2; 14]. 

Отже, вплив формуючого потенціалу педагогічної етики на особистість 
молодшого школяра може бути реалізований через синтез навчального 
процесу та опосередкованих педагогічниx дій стосовно до нього: гуманізації, 
морального розвитку, самовизначення і самовдосконалення, актуалізації 
емоційно-почуттєвої сфери як учителя, так і учнів, активізації почуття 
власної гідності у кожного учасника навчально-виховного процесу... 
Педагогічна етика вчителя початкових класів, проявляючись через систему 
взаємодії з учнями, має провідне значення в соціально-психологічному 
розвитку молодших школярів. Саме своїм змістом вона здійснює 
комплексний вплив на соціальну адаптацію, формування ціннісно-
мотиваційної сфери, самооцінки, психічний стан, комунікативну діяльність 
молодшого школяра.  

Враховуючи динамізм і особливості розвитку молодших школярів, 
педагогічна етика як фактор і умова формування їх соціально-психологічних 
якостей може визначатися через такі особливості поведінки вчителів: 

· підходити до кожної дитини з “оптимістичною гіпотезою”, спираючись 
на найкращі риси дитини, вірити в її можливості; 

· підтримувати в дитини все позитивне, викликати активне прагнення в 
неї стати кращою; 

· відмовитися від порівнянь, не протиставляти одну дитину іншим, а 
порівняти її тільки саму з собою, нові досягнення поєднувати з попередніми; 

· збагачувати особистісний досвід участі дітей у різних видах діяльності, 
спілкуванні, навчанні, розвиваючи їх самостійність і творчість; 



· проявляти зацікавленість у розвитку кожної дитини: радість ситуації 
успіху, засмучення у випадку неправильного вчинку, стурбованість при 
невдачах; 

· стимулювати та заохочувати виявлення творчості і самостійності; 
· завжди надавати дитині шанс стати кращою та інше. 
Таким чином, реформування сучасної школи, гармонійний розвиток 

особистості в умовах трансформації суспільства залежить від багатьох 
складових, але найважливіша - це сам учитель, гуманістична спрямованість, 
націленість на дитину, культура спілкування, педагогічна етика, бо все це - 
вирішальний фактор формування людини не тільки гуманної, а й розумної, 
творчої, здатної до ініціативи та самовизначення. 
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