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Особистість, у першу чергу характеризується своїми відносинами з 
оточуючим світом і суспільством, різними людьми. Тому можна говорити, 
що особистість це продукт суспільних відносин, які створюються в 
найближчому соціальному оточенні.  

С.Л.Рубінштейн стверджував: “Серце людини зіткано із її людських 
відносин до інших людей: те, чого він вартий у цілому визначається тим, до 
яких людських відносин людина прагне, які відношення з іншими людьми 
він здатен встановити”[12,16]. До того ж ще А.Макаренко підкреслював, що 
в педагогічній роботі ми маємо справу насамперед з відносинами, саме 
відносини є об’єктом педагогічної роботи. 

Дитина вступає у взаємодію з середовищем, з окремими людьми, і тут 
починається моральне виховання, стрижнем якого є формування гуманних 
відносин і взаємовідносин дітей. В суспільстві ці відносини 
характеризуються відносинами дружнього співробітництва, піклуванням про 
людину. 

Для нашого дослідження дуже важливим є всебічне обґрунтування 
психологами самої категорії “відносини” і її морального аспекту. На думку 
Б.Ф.Ломова, психологічні відносини людини в цілому становлять цілісну 
систему індивідуальних, вибраних, свідомих зв’язків особистості з різними 
сторонами об’єктивної діяльності. Ця система витікає з усієї історії розвитку 
людини і виражає її особистий досвід, внутрішньо визначає її дії, її 
переживання. А “... діяльність і спілкування особистостей відбувається в 
системі суспільних відносин” [10, 296]. 

Розглядаючи характеристики особистості, П.Ф. Ломов вводив поняття 
“суб’єктивні відносини особистості”. В даному випадку термін “відносини” 
має на увазі не тільки і не стільки об’єктивний зв’язок особистості з її 
оточенням, але передусім її суб’єктивну позицію в цьому оточенні. 
“Відносини” тут включають момент оцінки, виражає упередженість 
особистості [11, 326]. 

Особливий інтерес становить для нас визначення моральних відносин. 
Б.Г.Ананьєв розуміє моральні відносини як об’єктивну відповідність окремих 
дій і вчинків особистості потребам і інтересам суспільства, яка реалізується в 
різних видах діяльності. Сама поведінка це практично здійснювані людиною 
відносини [1]. 

На думку С.Л.Рубінштейна, одним із суттєвих параметрів, за якими 
вимірюється людина, є її відносини з іншими людьми. Оцінка поведінки і 
вчинків людей здійснюється з точки зору того, звеличують чи принижують 
вони людину, але не в значенні гордості, а в значенні гідності, цінності 
морального рівня її життя [13]. 



Взаємовідносини – більш складна і більш активна форма відносин. 
Взаємовідносини виникають і проявляються в результаті безпосередніх 
контактів людей або опосередковано – через речі та інших людей. 

Динамічність – суттєва ознака взаємовідносин. Вона проявляється в 
постійній взаємодії позитивних і негативних відносин між людьми, в 
переходах позитивних взаємовідносин у негативні і навпаки, від менш 
виражених і більш стійких. Ця ознака взаємовідносин дуже характерна для 
молодшого шкільного віку. Граючись разом – діти посварились і розійшлись, 
а через деякий час знову встановились добрі відносини.  

Стійкість поведінки особистості у взаємовідносинах один з одним не 
знімає проблеми їх динамічності. Чим молодша дитина, тим стійкість 
відносин менша, тим частіша зміна взаємовідносин. З віком взаємовідносини 
стабілізуються.  

Треба відмітити і роль ставлення особистості до себе, як частину 
проблеми її становлення і виховання. В психології ці відношення 
розглядаються як риси характеру. Відомо, що у людини стійкі риси 
особистості, які виражають її відношення до самої себе, обов’язково 
позначаються на рисах її характеру. Але не завжди риси особистості 
(наприклад, самокритичність, самоповага та ін.) є стійкими рисами 
характеру. І це ще не означає, що в особистості не виникає одноразового 
прояву відношення до себе. Наприклад, людина, у якої відсутня 
самокритичність як стійка позитивна риса характеру, все ж при відповідних 
умовах життя і діяльності в колективі може оцінити свої вчинки і змінити 
свої ціннісні орієнтації. В цьому одноактному прояві поведінки особистості 
відображена можливість впливу на особистість і виховання у неї правильної 
самооцінки своєї поведінки. 

Процес виховання завжди є особистісний, протягом якого здійснюється 
безперервна взаємодія між людиною і соціальним середовищем. Моральне 
виховання є частиною всього процесу духовного формування особистості, 
при організації якого перевагу слід віддавати об’єктивним відносинам. На 
думку І.С.Мар’єнко саме вони складають істинний об’єкт педагогічної 
діяльності [11]. 

Регулюючи гуманні відносини дітей у різних сферах діяльності, треба 
відмітити, що гуманність є основою вихованості, її суттєвим показником. 
Гуманістична основа у вихованні – це той стрижень, на який повинні 
“нанизуватись” найрізноманітніші прояви життєдіяльності дитини. Як 
зазначено в Концепції національного виховання МО України [8], “духовне в 
системі виховання займає важливе місце. Стверджуючи загальнолюдські 
моральні якості: правду, любов, справедливість, патріотизм, доброту, любов 
до праці, милосердя” і стає фундаментом для розвитку інших граней 
особистості. Тому можна стверджувати, що людина, навіть при наявності 
широких знань про наукову картину світу, про закономірності суспільного 
розвитку, про політичні доктрини та ідеологічні канони, не зможе стати 
перетворювачем повноцінного життя, коли не буде спиратися на норми і 
вимоги моралі, гуманізму.  



Психолого-педагогічні дослідження виявили, що молодший шкільний 
вік є найбільш сприятливим для систематичного і послідовного виховання 
гуманних відносин. Як засвідчують дані досліджень відомих педагогів та 
психологів, в цьому віці, з одного боку, досягнутий достатній рівень 
розвитку свідомості для сприйняття гуманного аспекту людських 
взаємовідносин і, з іншого боку, отримала необхідний розвиток сфера 
почуттів дитини, емоційне ставлення до оточуючих людей виражено яскраво 
і безпосередньо.  

Молодший шкільний вік характеризується підвищеною чутливістю до 
зовнішніх впливів, вірою в істинність всього, що говорять і чому вчать 
дорослі, в безкомпромісність їх моральних вимог до інших. 

Важливо відзначити, що пізнання молодшого школяра будуються на 
принципах, близьких до принципів конкретного сприйняття дійсності. 
Дитина не відокремлює себе від усього світу, не протиставляє себе йому, 
тобто знаходиться з ним у братерстві. Родинні відносини до оточуючих – 
важлива передумова гуманних відносин. 

У цей період особливо гостро сприймається добро і зло, співчуття і 
байдужість, ставлення інших людей. Саме в цей період, як стверджує 
А.Г.Ковальов, необхідно націлювати дитину на правильне розуміння 
природи гуманних відносин [7]. 

Також важливо відмітити такі характерні особливості психіки дитини 
молодшого шкільного віку, як розуміння доброго, правильного, здатність до 
співчуття і співпереживання, безпосередність вражень, конкретність і 
яскравість вираження відносин, готовність до дії.  

Отже, у свідомості дитини надовго закріплюються знання, здобуті в 
результаті активної дії, а не ті, які він отримав у вигляді словесних сентенцій, 
формувань. 

При цьому треба сказати, що значна частина дітей недостатньо 
підготовлена до сприйняття гуманних відносин і до залучення в гуманні 
відносини, тому, як зазначив К.Д.Ушинський , “доброті, як і грамоті, треба 
навчати. Доброта, це те, що повинно стати моральною основою особистості – 
моральна чистота, благородство...” [14, 258]. 

В.О.Коротєєва [9] виділяє такі основні новоутворення в молодшому 
шкільному віці, які служать основою для формування гуманних відносин:  

– яскраво виражене емоційне гуманне відношення до явищ моральної 
поведінки; 

– засвоєння елементарних етичних знань; 
– формування відповідних моральних звичок; 
– оволодіння нескладними формами саморегуляції поведінки; 
– формування відповідального ставлення до вимог дорослих і однолітків.   
Гуманні відносини дітей молодшого шкільного віку – це відносини, 

пронизані духом доброзичливості, дбайливості і поваги. 
Вони проявляються в довірі, симпатії, чуйності, в здатності до співчуття 

і співпереживання, у прагненні і вмінні допомагати один одному, 
непримиренністю до зла, жорстокості, у виявленні опору поганим вчинкам. 



Спочатку ці якості проявляються по відношенню до своїх близьких, рідних, а 
потім поступово переносяться на оточуючих. 

Велику роль у формуванні позитивних, доброзичливих відносин відіграє 
мотиваційна сфера особистості, яка забезпечує стійкість її суспільної 
спрямованості, моральною впевненістю у поведінці та діях. 

Для молодшого шкільного віку характерними виступають такі мотиви 
поведінки: прагнення отримати похвалу від учителя та батьків, бути 
корисним, слідувати прикладу, розширювати свої знання. Для формування 
моральних мотивів поведінки дитини особливо важливо розвивати її 
моральні якості: повагу і любов до людей, почуття власної гідності, здатність 
співпереживати тощо. 

Важливою стороною мотиваційної діяльності є інтереси. На перших 
етапах формування інтересів важливо організувати діяльність дитини так, 
щоб вона з перших кроків мала успіх і переживала радість досягнень. 

Л.І.Божович заначає [3], що не тільки в тому випадку засвоювана форма 
поведінки стане стійкою, коли дитина, з одного боку, навчиться відповідним 
способам поведінки, а з іншого – коли у неї виникне внутрішня потреба 
поводити себе відповідно засвоєним зразкам і коли ця поведінка буде 
виступати в якості ідеалу, до якого вона прагне. 

Світогляд є основою відносин особистості. Він проявляється у вчинках, 
у мові, у поведінці. Однією із ознак світогляду є переконання – віра людини в 
ідеал, якому вона слідує у житті. Авторитет батьків і вчителя для дітей 
початкових класів має вирішальне значення. К.Д.Ушинський говорив, що 
вплив особистості вихователя на молоду душу “дає ту виховну силу, яку не 
можна замінити ні підручником, ні системою покарань і заохочень, ні 
моральними сентенціями” [14, 153]. 

Розвиток гуманних відносин складний динамічний процес. В.А.Киричок 
[6], спираючись на свої дослідження, виділяє такі етапи розвитку гуманних 
відносин у дітей молодшого шкільного віку: 

– розширення і вдосконалення почуття відповідальності у відносинах; 
– формування внутрішніх регуляторів гуманних відносин (потреби, 

моральні знання, ідеали, мотиви, самооцінка); 
– формування гуманних почуттів; 
– зростання психологічної змістовності відносин дітей, прояв теплоти, 

сердечності, люб’язності; 
– оволодіння досвіду моральних відносин; 
– зростання здатності до спонтанного прояву гуманних відносин в 

різних сферах діяльності і спілкування дітей. 
Це виявляється в міжособистісних та міжколективних відносинах, в 

сім’ї: діти починають турботливо ставитися до батьків, братів і сестер, 
визнавати інтереси інших членів сім’ї, завдяки чому створюються умови для 
формування стійких гуманних якостей і стійкої гуманної поведінки. 

Спираючись у своїх дослідженнях на такі психологічні особливості дітей 
молодшого шкільного віку, як імпульсивність, схильність негайно діяти під 
впливом безпосереднього спонукання, слабкість вольової регуляції, 



підвищена збуджуваність і разом з тим велика пластичність (схильність до 
наслідування, бажання наслідувати приклад старших), В.А.Китичок [6] 
визначає необхідну умову для розвитку і формування гуманних відносин – це 
розвиток у дітей шкільного віку їх емоційної сфери. 

Діти цього віку дуже емоційні. Це проявляється в тому, що вся їх 
психічна діяльність пронизана емоціями. У зв’язку з віковими особливостями 
діти цього віку активно реагують на різні сторони міжособистісних відносин, 
але їх почуття в основному відтворюють відносини дорослих. 

Відгук дитини на відносини залежить від того, які сторони 
взаємовідносин з оточуючими вона бачила як основні, як вона пов’язує їх з 
якостями своєї особистості. Сам процес розуміння емоційної сфери дитини 
вимагає від вихователя “читання” почуттів дитини.  

До сфери емоційного життя індивіда належать: настрій, афекти, почуття, 
емоції. 

Для дітей молодшого шкільного віку значне місце посідає рівень розвиту 
у них емоційних переживань емпатичного характеру. За даними досліджень 
Т.П.Гаврилової [5] реалізації емпатії в поведінці залежить від того, які 
мотиви домінують у його поведінці. В зв’язку з цим вона виділяє два види 
емпатії, яким відповідають егоїстична та альтруїстична (гуманістична) 
спрямованості особистості: співпереживання і співчуття. 

Співпереживання розглядається як пасивна форма емоційного відгуку на 
переживання інших і втеча від безперервних переживань. 

Співчуття – це готовність зрозуміти іншу людину, допомогти їй в 
критичній ситуації. 

Дослідження Т.П.Гаврилової [5] довели, що для дітей молодшого 
шкільного віку характерна егоїстична форма емпатії, оскільки рівень їх 
психічного розвитку не дозволяє вийти за межі своєї життєвої ситуації, стати 
на точку зору іншої людини. Але саме в цьому віці відбувається інтенсивне 
накопичення емоційного і морального досвіду, що в свою чергу стає основою 
для більш високих форм чуйності та альтруїстичної поведінки. 

Співпереживання дитини проходить школу емпатичної взаємодії з 
іншими людьми. Без цього не можливий розвиток гуманних почуттів, 
переживань, а значить і не можливий розвиток гуманних відносин.  

З метою успішності формування повноцінної особистості необхідно 
сформувати всі компоненти емоційної сфери. 

Настрій, за визначенням М.Й.Боришевського [4], являє собою емоційне 
самопочуття людини, яке протягом певного часу заповнює її думки, 
переживання, поведінку. 

Почуття дітей молодшого шкільного віку можуть протікати в афективній 
формі. Для афектів характерна стрімкість, з якою вони оволодівають 
людиною. На першій стадії стриматись, не втратити влади над собою може 
навіть дитина. В молодшому шкільному віці необхідно виробляти навички 
вольової регуляції поведінки, вміння управляти своїми емоціями.  



Важливим компонентом емоційної сфери людини є почуття. Для того, 
щоб виникло потрібне почуття, яке потім стало б стійким емоційним 
відношенням, необхідно передусім підвести людину до такого переживання, 
яке вона ще не відчувала, викликати інтерес до раніше байдужих їй явищ, 
створити такі ситуації, які б несвідомо сприяли виявленню потрібного 
характеру переживання, які у майбутньому знайдуть реалізацію у вчинках. 

Задачі формування гуманних відносин допоможуть успішно здійснити у 
дітей молодшого шкільного віку при наявності емоційної атмосфери, у якій 
живе людина і яка сприяє розвитку взаємоповаги, емоційного відгуку на 
переживання інших, взаємодопомоги, вимогливість один до одного. 
Емоційна сприйнятливість, довірливість, схильність до наслідування, вищий 
авторитет дорослих – у дітей даного віку забезпечуються широкі можливості 
і для виховання моральних почуттів. 

Дитячі почуття проходять наступні етапи розвитку: емоційний відгук, 
сприйняття почуттів інших людей, співчуття почуттів з іншими людьми. 

Таким чином, у формуванні гуманних відносин дітей важливу роль 
відіграють такі психологічні компоненти, як настрій, почуття, емоції, афекти. 

Гуманні відносини – це синтез гуманних якостей особистості, які 
проявляються в її вчинках, у різних видах діяльності. З цієї точки зору 
гуманні відносини можна розглядати як похідну від системи гуманних 
якостей особистості. 

З іншого боку, як зазначає І.С.Мар’єнко [11] об’єктивні відносини 
поступово переходять в особистісні і закріплюються в якостях самостійної 
особистості. Тому треба відзначити, що гуманні відносини є двостороннім 
процесом спілкування особистостей на основі прояву один до одного 
гуманних почуттів і вчинків. Вони є формою самореалізації особистості в 
процесі спілкування, що формує гуманність, яка є синтетичною якістю 
особистості і яка, в свою чергу, утворилася в наслідок інтеграції гуманних 
мотивів, відповідних моральних мотивів, моральних знань і гуманних 
вчинків [11]. 

Гуманні мотиви – це потреба і прагнення людини робити добро іншим 
людям. 

Моральні знання – це той об’єм етичних понять, які є доступні і 
відповідають віковим особливостям дитини. 

Гуманні вчинки – це вже безпосередній прояв моральних знань по 
відношенню до інших людей і проявляються у різних видах діяльності. 

Аналіз педагогічної літератури дозволяє зробити наступні висновки. 
Особистість передусім виступає як продукт сукупності суспільних 

відносин. І тому її формування здійснюється в першу чергу під впливом тих 
відносин, які створюються в найближчому соціальному оточенні. 

Виступаючи видом моральних відносин, гуманні відносини 
характеризуються проявом високої свідомості, доброзичливості, 
добровільною і безкорисливою допомогою людям, непримиренністю з 
байдужістю, злом. Це відносини, які об’єктивно склалися на основі потреби 
людини у прагненні творити добро. 



Гуманні відносини це форма самореалізації особистості в процесі 
спілкування, що формує гуманність, яка виступає як синтезуюча якість 
особистості, створена внаслідок інтеграції гуманних мотивів, відповідних 
моральних знань, гуманних вчинків. 

Самореалізація морально-психологічних гуманних якостей особистості 
здійснюється через вчинки, різні види діяльності, а саме: допомога слабким, 
малим, старшим, одноліткам; прояв доброзичливості у спілкуванні з іншими 
людьми, вмінням слухати, вміння дружити і цінувати дружні відносини, 
прояв терпимості і поваги до думки інших людей, тощо. 
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