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ВСТУП 

 

Виклики ХХІ століття потребують негайного реагування та, як 

результат, призвели до реформування змісту освіти. Концепція «Нова 

українська школа», яка зосередила у собі зміст загальної середньої освіти 

визначає нову модель випускника ЗЗСО: особистість, інноватор, патріот. Так, 

однією з життєво необхідних компетентностей визначається уміння дитини 

знаходити спільну мову з оточуючими. Тому актуальним постало питання 

міжособистісної взаємодії, підґрунтям якого виступає моральне виховання 

зростаючої особистості.  

Моральне виховання молоді сьогодні занепадає, оскільки стрімкість 

економічних, політичних, соціальних змін, пандемія спричиняють 

песимістичний настрій, прагнення дорослого населення до забезпечення 

економічної стабільності, таким чином забуваючи про духовні цінності 

людства. Внаслідок цього у суспільстві все більше проявляється агресія, 

озлобленість, ненависть, грубість, байдужість до людських почуттів. 

Таким чином, виникає потреба утвердження моральних цінностей у 

сучасному суспільства, посилення вихованої функції закладів освіти, 

збільшення чисельності суб’єктів виховання, інтеграція, активізація та 

синхронізація таких зусиль на зростаюче покоління усіх закладів освіти. 

Питання взаємодії закладів освіти та удосконалення процесу 

морального виховання охоплюють ряд нормативно-правових актів: Закон 

України «Про освіту», Державна національна програма «Освіта» (Україна 

ХХІ ст.), Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в 

Україні, програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України». 

Проблеми морального виховання школярів та впливу соціальних 

інститутів на цей процес залишаються актуальними темами досліджень як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців і педагогів-практиків. Зокрема, 

психологічні механізми та закономірності процесу морального виховання 



особистості описані в дослідженнях Л. Божович, М. Болдирєва, 

М. Боришевського, Т. Гаврилової, О. Киричука, Л. Рувінського, 

Є. Субботського, В. Штифурак та ін. Характеристика процесу морального 

виховання молодших школярів здійснена в працях І. Беха, А. Бойко, 

Т. Гуменникової, О. Матвієнко, А. Ліпкіної, О. Сідлецької, 

О. Сухомлинської, Г. Тарасенко, І. Холковської, А. Шемшуріної та ін. 

Питанням з’ясування змісту поняття «моральна вихованість особистості», а 

також визначенню його структурних компонентів значну увагу приділяли 

О. Богданова, М. Іванчук, І. Каіров, Н. Мойсеюк, Р. Павелків, В. Плахтій, 

Н. Савінова, М. Сметанський, І. Харламов, В. Чепіков та ін. Організаційні 

форми і методи морального виховання дітей на різних вікових етапах 

вивчали А. Богуш, І. Кухар, В. Петрова, О. Савченко, Н. Скрипченко, 

О. Смовська, Т. Поніманська, Н. Хамська, Л. Шульга, Т. Яценко та ін. 

Розробці проблеми взаємодії педагогів з батьками учнів у виховному 

процесі велику увагу приділяли класики педагогічної науки П. Блонський, 

Г. Ващенко, П. Лесгафт, А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, 

С. Шацький. У контексті наукового пошуку важливим є дослідження 

організації взаємодії школи і сім’ї у вихованні дітей, здійснені Г. Авдіянц, 

Т. Алєксєєнко, М. Боритком, С. Будзей, М. Геник, О. Докукіною, 

О. Захаренком, С. Корнієнко, Є. Коротаєвою, Т. Кравченко, С. Мартиненко, 

Л. Назаренко, Є. Новіковим, В. Тернопільскою, Р. Шулигіною та ін. 

Вивченню виховного потенціалу закладів позашкільної освіти присвячено 

наукові праці М. Баяновської, Н. Ганнусенко, Т. Гуменникової, Б. Кобзаря, 

В. Кузя, Г. Пустовіта, Т. Сущенко, Т. Цвірової; питання організації співпраці 

батьків і педагогів закладів позашкільної освіти у моральному вихованні 

дітей розглянуто в роботах Н. Князевої, Н. Шагай.  

Водночас доводиться констатувати, що проблема взаємодії закладів 

освіти і родини в процесі морального виховання молодших школярів ще 

недостатньо розроблена в теоретичній та практичній площині.  

Про це свідчить низка суперечностей між: 



– соціальною значущістю проблеми формування морально вихованої 

особистості різними соціальними інститутами та недостатньою її розробкою 

в науково-теоретичному та методичному аспектах; 

– усвідомленням педагогічними працівниками закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, необхідності налагодження взаємодії з 

батьками учнів у процесі морального виховання і відсутністю готовності до її 

реалізації у виховній практиці; 

– потребою реалізації в освітньому процесі закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти положень особистісно зорієнтованого підходу у 

вихованні і застосуванням традиційних форм та засобів взаємодії з учнями. 

Актуальність проблеми, її соціальна значущість, недостатня теоретична 

та методична розробленість зумовили вибір теми дослідження «Моральне 

виховання молодших школярів в умовах співпраці родини та закладів 

освіти». 

Мета дослідження – обґрунтувати та експериментально перевірити 

модель морального виховання молодших школярів в умовах співпраці 

родини та закладів освіти. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати виховний потенціал взаємодії сім’ї, закладів освіти у 

контексті проблеми дослідження. 

2. Визначити критерії та рівні моральної вихованості молодших 

школярів. 

3. Обґрунтувати педагогічні умови здійснення виховної взаємодії 

закладів освіти та сім’ї у формуванні моральної вихованості учнів молодшого 

шкільного віку.  

4. Запропонувати та експериментально перевірити модель морального 

виховання молодших школярів в умовах співпраці родини та закладів освіти. 

Об’єкт дослідження – процес морального виховання дітей молодшого 

шкільного віку. 



Предмет дослідження – моральне виховання молодших школярів в 

умовах співпраці родини та закладів освіти. 

Для досягнення поставленої мети та реалізації визначених завдань 

застосовувався комплекс теоретичних та емпіричних методів наукового 

дослідження: 

теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, конкретизація, узагальнення 

наукових джерел із досліджуваної проблеми, вивчення нормативних 

документів, моделювання – для визначення сутності базових понять 

дослідження, з’ясування структурних компонентів, критеріїв та рівнів 

моральної вихованості молодших школярів, визначення педагогічних умов та 

побудови моделі морального виховання  молодших школярів в умовах 

співпраці родини та закладів освіти; 

емпіричні: спостереження, анкетування, бесіда, вивчення документації 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, педагогічного 

досвіду, метод експертних оцінок, психолого-педагогічне тестування, аналіз 

продуктів творчої діяльності учнів, педагогічний експеримент – для 

виявлення особливостей організації процесу морального виховання 

молодших школярів у сім’ї, закладах освіти, діагностування рівнів моральної 

вихованості учнів початкової школи, перевірки ефективності запропонованої 

моделі; 

методи математичної статистики: з метою узагальнення отриманих 

результатів та забезпечення їхньої об’єктивності. 

Експериментальною базою дослідження виступили Уманська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5,  Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

№ 14, академія обдарованих дітей «Вундеркінд», Регіональний центр 

розвитку дитини «Дивосвіт». 

Публікації. Результати дослідження відображено у Віснику Освітньо-

наукового центру сімейно-центрованих практик Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 



Апробація результатів дослідження. Хід і результати дослідження 

обговорювались на засіданнях Науково-методичного центру психологічного і 

дидактичного супроводу НУШ Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.  

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи 

68 сторінок друкованого тексту.  
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ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного дослідження дозволили сформулювати такі 

висновки: 

1. Проаналізовано стан дослідженості проблеми в педагогічній теорії та 

виховній практиці. Встановлено, що протягом розвитку суспільства, на 

різних етапах історичного поступу виокремились і ствердилися 

філософські та психолого-педагогічні положення, що є досить цінними 

для започаткованого дослідження: виховувати у дітей поважливе 

ставлення до людей похилого віку необхідно, починаючи з раннього 

дитинства.  

2. У результаті здійсненого дефінітивного аналізу основних понять 

дослідження трактуємо моральну вихованість як здатність особистості 

свідомо відтворювати власну поведінку на засадах загальноприйнятих 

моральних якостей, норм і правил, адекватно оцінювати власну поведінку 

та поведінку довколишніх. До компонентів моральної вихованості 

особистості відносимо: моральну свідомість, моральні почуття, моральну 

поведінку та моральні якості. 

3. Відповідно до структурно-компонентного змісту моральної вихованості 

молодших школярів критеріями її сформованості є: когнітивний, 

емоційно-ціннісний, діяльнісно-поведінковий, рефлексивний. У 

відповідності з повнотою сформованості показників визначених критеріїв 

виділено три рівні моральної вихованості молодших школярів: достатній, 

задовільний та початковий.  

4. Успішне моральне виховання молодших школярів у процесі співпраці 

родини та закладів освіти можливе на основі впровадження педагогічної 

моделі, яка забезпечує реалізацію таких умов: узгодження  виховних 

впливів на дитину в інтеграції «родина – школа – заклад позашкільної 

освіти»; використання комплексу методів, що забезпечать суб’єктну 

позицію молодшого школяра в моральному вихованні; орієнтація 
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педагогів та батьків на діалогічний стиль міжособистісної взаємодії з 

дітьми. 

5. Реалізація виховного потенціалу родини та закладів освіти полягає в 

створенні спільного виховного поля, визначенні спільних цінностей, 

спільної мети, виробленні та дотриманні єдиних вимог до дітей, єдиної 

лінії в моральному вихованні, спільному визначенні виховних завдань та 

організації спільної діяльності батьків і педагогів із метою їхнього 

ефективного розв’язання, спільному виборі тактик виховної взаємодії з 

молодшими школярами, обговоренні питань про застосування різних 

засобів впливу. Об’єднання виховних зусиль зазначених суспільних 

інститутів у моральному вихованні молодших школярів сприяє засвоєнню 

останніми системи моральних знань з опорою на наукове пізнання 

навколишньої дійсності, формуванню життєвої позиції, набуттю досвіду 

колективних дій та переживань, моральних стосунків, формуванню 

особистісних якостей, збагаченню досвіду моральної поведінки, 

зростанню самооцінки. 

6. Дієвими формами організації взаємодії суб’єктів виховного процесу є: 

засідання «Батьківського клубу» (завдання: консультування батьків із 

проблем морального виховання дітей молодшого шкільного віку, 

підвищення рівня їхньої педагогічної культури, узгодження виховних дій 

педагогів і батьків, спільний пошук ефективних форм і методів взаємодії з 

учнями); методичні семінари «Педагогічні майстерні» (завдання: 

сприяння вдосконаленню процесу морального виховання молодших 

школярів, узгодження виховних впливів, створення середовища для 

професійного зростання педагогів-вихователів); факультативні заняття 

«Академія поважних наук» для учнів молодшого шкільного віку 

(завдання: реалізація завдань морального виховання молодших школярів 

шляхом використання комплексу методів, що забезпечать суб’єктну 

позицію учнів у виховному процесі, організація взаємодії педагогів 
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початкової школи та закладів позашкільної освіти і батьківської громади у 

моральному вихованні дітей молодшого шкільного віку).  

7. Аналіз результатів, отриманих протягом контрольного етапу дослідження 

виявив позитивну динаміку сформованості складових моральної 

вихованості в учнів молодшого шкільного віку експериментальної групи. 

Кількість респондентів із достатнім рівнем сформованості моральної 

вихованості в контрольній групі збільшилася з 14,3% до 39,3%; із 

задовільним рівнем – з 46,4% до 48,2%. Натомість суттєво зменшилася 

кількість молодших школярів із початковим рівнем сформованості 

моральної вихованості – з 39,3% до 12,5%. У контрольній групі, на 

відміну від експериментальної, таких суттєвих тенденцій у рівнях 

сформованості моральної вихованості не відбулося. Отже, мети 

дослідження досягнуто. 

 


