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ОРІЄНТИРИ ВЧИТЕЛЯ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
Питання морального виховання ще ніколи не поставало в нашому 

суспільстві так гостро, як нині. Останнім часом досить часто в учнівському 
середовищі доводиться спостерігати прояви черствості, байдужості, 
невміння відчувати чуже горе, біль, виявляти діяльнісну турботу про 
інших людей, низький рівень культури спілкування. Усе це – надзвичайно 
сприятливий ґрунт для формування егоїзму, індивідуалізму, 
безпринципності, безвідповідальності та інших негативних якостей. 
Відсутність потрібних моральних орієнтирів, зразків моральної поведінки, 
які закладаються в молодшому шкільному віці, прирікає підлітка 
наслідувати зовнішні форми поведінки дорослих, які часто далекі від 
ідеальних. Тому не секрет, що підлітки легко піддаються негативному 
впливу. Такого явища можна уникнути, якщо вже з першого класу розпо-
чати систематичну цілеспрямовану роботу з формування моральної 
свідомості, моральних почуттів. 

Моральні засади особистості формуються у ранньому дитинстві. 
Перші елементарні уявлення про те, що добре, а що погано, діти отриму-
ють ще до школи, вдома, в сім’ї і в дитячому садку.  

Результати досліджень сучасних науковців (О.Кононко, 
Т.Поніманська) показують, що на етапі дошкільного дитинства зароджу-
ються і розвиваються внутрішні моральні якості, як почуття власної 
гідності, почуття сорому, почуття обов’язку. В цьому віці починають фор-
муватися основи совісті як внутрішньої етичної інстанції, розвивається 
уміння поводитися згідно з моральними нормами не лише під наглядом 
дорослого, а й поза ним.  

Молодший шкільний вік психологи називають найсприятливішим 
для засвоєння моральних норм і правил поведінки.  

Розвиток моральної свідомості розпочинається з накопичення знань 
моральних норм, усвідомлення їхнього значення для особистості. У 
процесі навчання молодші школярі опановують певну кількість теоретич-
них знань, які дають їм змогу зробити деякі узагальнення. Із класу в клас 
зростають обсяг моральних знань, їх усвідомленість та міцність. Учні по-
чаткових класів не одразу сприймають моральний аспект предметної 
діяльності людей. Їм легше засвоювати зв’язки між предметами, ніж сто-
сунки між людьми. Тому варто саме на цьому акцентувати увагу молод-
ших школярів. 



В.Сухомлинський неодноразово підкреслював, що дитинство повин-
не стати школою виховання емоційної культури учнів, емоційної тонкості, 
чуйності, культури стосунків між людьми [1]. 

Моральна поведінка молодшого школяра формується поступово, з 
набуттям досвіду. І сформувати поведінку особистості – насамперед 
означає виховати її волю [2]. 

Воля – це активність особистості, спрямована на досягнення свідомо 
поставлених цілей і на подолання труднощів, які при цьому виникають. 
Спеціально підібрані форми діяльності (психолого-педагогічний тренінг, 
сюжетно-рольові, ділові ігри, ігри-мандрівки та ін.), запровадження систе-
ми учнівського самоврядування надають можливості для виявлення 
ініціативи та активності молодших школярів, роблять їхнє життя насиче-
ним, цікавим, різноманітним і творчим.  

Таким чином, ефективне моральне виховання значною мірою зале-
жить від того, наскільки вмілим і цілеспрямованим є педагогічне 
керівництво цим процесом. Тільки систематична, копітка, послідовна, про-
думана робота з дітьми викличе позитивні зрушення у їхньому моральному 
становленні. 
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