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Актуальність дослідження. На фоні соціально-економічних 

перетворень, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, яскраво  

висвітлилися духовно-моральні проблеми, серед яких – труднощі в 

моральному вихованні дітей. Вони пов’язані не тільки з соціально-

економічними та політичними особливостями перехідного періоду, котрі 

переживає наша держава, а й з недоліками виховання підростаючого 

покоління в сім’ї, закладах дошкільної освіти, суспільстві.  

Тому особливої актуальності набуває питання морального виховання 

особистості, що передбачає створення належних умов та пошук ефективних 

шляхів, засобів удосконалення процесу становлення особистості. 

Одним із актуальних соціальних завдань, що визначені низкою 

державних документів, зокрема Законами України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», Базовим компонентом є пріоритетність морального 

розвитку дітей дошкільного віку. За умов національного відродження 

духовності та культури українського народу ефективними засобами 

морального виховання  у дітей дошкільного віку може виступати дитяча 

субкультура, зокрема дитяча художня література, в змісті якої потенційно 

закладені виховні стимули.  

Важливий вклад у розробку теоретичних і прикладних проблем 

формування морального виховання дошкільників, зокрема її ціннісної, 

емоційної та когнітивної сфер, внесли праці Л.Артемової, І.Беха, Л.Божович, 

О.Кононко. Питання моральної поведінки як практичної сторони морального 

виховання вивчали В.Оржеховська, Т.Поніманська, Є.Суботський. 

Так на фоні правових, соціальних, освітянських перетворень та реформ 

яскраво висвітлилися нові проблеми морального розвитку особистості, 

розв’язання яких неможливе без усунення цілого ряду суперечностей:  

 між намаганням закладами дошкільної освіти, сім’ї проводити 

виховну роботу та їх реальними можливостями; 



 між наявною теоретичною базою з питань морального виховання 

і необхідністю  на її основі розробки нових  шляхів удосконалення процесу 

морального виховання особистості. 

Відомо, що одним з дієвих засобів формування морального виховання 

особистості є художнє слово, яке здавна мало особливий вплив на свідомість 

дошкільників. При належному науковому підході, системній організації 

процесу формування морального виховання слово, вплетене в канву казки, 

пісні, оповіді, вірша, легенди має особливий моральний вплив на особистість, 

підіймає її свідомість до вищих рівнів, стає дієвим засобом морального 

виховання.  

Найважливішими джерелами розвитку дитячого мовлення є художня 

література та усна народна творчість, величезна сила впливу яких традиційно 

використовувалася у вітчизняній та зарубіжній педагогіці як могутній чинник 

виховання та освіти підростаючого покоління. Виховна і художня цінність 

цього виду мистецтва обумовлена специфікою засобів втілення в ньому 

художнього образу, насамперед, мовних засобів виразності, адже мова 

художнього твору є найкращою, найвищою формою літературної мови, яку 

діти прагнуть наслідувати. 

Дошкільний вік обраний нами тому, що він є сенситивним для 

формування першооснов морального виховання, без яких неможливий її 

поступальний розвиток. 

Розуміння вищеназваних суперечностей і бачення реального стану 

розробленості науково-педагогічного аспекту цієї проблеми стали 

вирішальними у виборі теми дослідження «Особливості морального 

становлення дітей дошкільного віку засобами дитячої  художньої 

літератури». 

Об’єкт дослідження: процес морального виховання дошкільників. 

Предмет дослідження: зміст, форми, методи  морального виховання 

дошкільників засобами дитячої літератури. 



Мета дослідження: теоретичне обґрунтування, розробка й 

експериментальна перевірка ефективності методики застосування дитячої 

літератури як засобу морального виховання. 

Відповідно до мети, об’єкта, предмета визначено основні завдання 

дослідження: 

 здійснити теоретичний аналіз філософських та психолого-педагогічних 

досліджень з проблеми морального виховання дітей; 

 дослідити особливості впливу дитячої художньої літератури на процес 

морального виховання дошкільників; 

  проаналізувати сутність поняття «мораль» на засадах філософського та  

психолого-педагогічного знання; 

 визначити показники і рівні сформованості морального виховання 

особистості; 

 теоретично обґрунтувати, розробити, експериментально перевірити зміст, 

форми і методи морального виховання дошкільників засобами дитячої 

літератури в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 

Методологічна основа дослідження:  

 філософське вчення про моральну свідомість як форму суспільної 

свідомості; 

 основні положення загальної теорії систем і системного підходу 

до цілісних педагогічних процесів;  

 психолого-педагогічні дослідження структури (моральні почуття, 

знання, судження, моральна поведінка), функцій морального виховання 

особистості (когнітивна, регулятивна, оціночна тощо) і умов її формування 

на основі особистісного підходу до дошкільників засобами художнього 

слова. 

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці з проблем 

морального виховання засобами літератури педагогів К.Ушинського, 

С.Русової, В.Сухомлинського, психологів – Л.Виготського, Л.Кольберга, 



І.Кона, О.Леонтьєва. У ході роботи враховувались Закони України, Базовий 

компонент дошкільної освіти.  

Методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань, перевірки 

висунутої гіпотези були використані такі методи дослідження: теоретичні: 

ретроспективний, порівняння, узагальнення, систематизація, розгляд творів 

художньої літератури; експериментальні: констатувальний, формувальний і 

контрольний експерименти; емпіричні: анкетування, бесіда, інтерв’ю, 

спостереження, гра.  

Теоретичне значення дослідження полягає в аналізі поняття «мораль» 

на рівні пояснювальної специфіки психолого-педагогічного знання, у 

особливостях впливу дитячої літератури як засобу морального виховання 

дошкільників, у обґрунтуванні та апробації змісту, форми і методу 

морального виховання дошкільників. 

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовано, 

розроблено, експериментально перевірено ефективність змісту, форм, 

методів педагогічного впливу творів дитячої літератури на моральне 

виховання дошкільників; запропоновано тематику батьківського лекторію з 

проблеми формування морального виховання особистості дошкільників 

засобами дитячої літератури. За допомогою  запропонованих критеріїв 

педагоги зможуть об’єктивно оцінити результати власного педагогічного 

впливу на рівень сформованості моральноъ вихованості у дітей дошкільного 

віку. 

1. Здійснено теоретичний аналіз філософських та психолого-

педагогічних досліджень з проблеми морального виховання дітей. 

Дослідження основ морального виховання в психолого-педагогічних науках 

дозволило виділити сутність та структуру цього поняття щодо дошкільників. 

Моральне виховання – цілеспрямований вплив дорослого на формування у 

дітей моральних почуттів і якостей, засвоєння ними певних норм і правил, 

розвиток відповідних мотивів і звичок поведінки. Моральне виховання 

здійснюється шляхом активізації моральних почуттів, знань, котрі виникають 



у процесі пізнання та освоєння дитиною навколишньої дійсності, 

практичного розв’язання етичних конфліктів, що обумовлюються потребами 

і мотивами, виявляються у судженнях і вчинках. 

2. Досліджено особливості впливу дитячої художньої літератури на 

процес морального виховання дошкільників. Дитяча література, як своєрідна 

форма відображення й пізнання навколишнього світу через художні образи, 

стала системоутворюючим засобом впливу на процес формування основ 

морального виховання дошкільників, що й зумовило значні позитивні зміни у 

її когнітивній, комунікативній, емоційній і поведінковій сферах.  

3. Дослідження показало, що процес морального виховання 

дошкільників засобами дитячої художньої літератури є сукупністю подій, 

станів, змін, що супроводжують розвиток дитини шляхами ціннісних 

орієнтацій: від егоцентричних до високоморальних почуттів; від первинних 

уявлень про добро і зло до моральних  переконань; від вчинків, обумовлених 

примусом чи страхом, до високоморальної поведінки. 

4. Проаналізовано сутність поняття «мораль» на засадах 

філософського та  психолого-педагогічного знання. Мораль являє собою 

своєрідний сплав почуттів, уявлень, в якій специфічно виражаються 

найбільш глибокі, основоположні сторони людського існування – відносини 

індивіда з іншими людьми, із суспільством, зі світом в цілому і можуть 

позначатися поняттями: добро і зло, справедливість, совість, гідність. 

5. Визначено показники і рівні сформованості морального виховання 

особистості. Показниками сформованості моральної вихованості є комплекс 

моральних знань, суджень, почуттів, вчинків. Моральна вихованість 

характеризується рівнями розвитку: низьким, середнім та високим. 

Теоретично обґрунтовано, розроблено, експериментально перевірено 

зміст, форми і методи морального виховання дошкільників засобами дитячої 

літератури в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 

За допомогою художніх образів діти навчилися співпереживати, 

уявляти, розмірковувати, узагальнювати, переносити моральні проблеми 



літературного сюжету на конкретну життєву ситуацію. Методика 

ідентифікації з літературним персонажем допомогла дитині ідентифікувати 

себе не тільки з красивим  та сильним персонажем, а  й з добрим, готовим 

прийти на допомогу.  

Вихователі за допомогою образів художньої літератури як виховних 

засобів  обговорювали моральні ситуації з творів дитячої літератури та 

підводили дитину до істини, ставлячи запитання, а й висловлював власне 

бачення подій і персонажів. Експериментальне дослідження довело 

ефективність розробленого і апробовано змісту, форм і методів морального 

виховання засобами художньої літератури. 

 

 


