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У статті розглядається питання професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи 
до морального виховання учнів. Основна увага приділяється врахуванню комплексного підходу до 
проведення виховної роботи, адже тільки такий підхід забезпечує розвиток в особистості учнів стійких 
моральних якостей, набуття нею відповідної спрямованості, активної життєвої позиції. 
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Людство впевнено ввійшло у третє тисячоліття. Нині, як ніколи, стає очевидним, що 
подолати все негативне, створити життя, достойне кожної людини, здатні не просто люди 
розумні, а люди знаючі й відповідальні. Це завдання зможе реалізувати оновлена 
загальнолюдська система освіти. Ступінь розвитку суспільства буде в найближчі роки 
визначатись рівнем професійної підготовки і мірою людських якостей вчителя, професора, 
учня, студента. 

Сучасний розвиток української держави, вибір курсу на демократизацію суспільства та 
інтеграція до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього й науково-технічного 
простору, відповідно до положень Болонської декларації, передбачає впровадження нових 
норм і стандартів у освіті, науці та техніці України, поширенні власних культурних і 
науково-технічних здобутків [1].  

Вивчення педагогічного доробку, створеного вченими дозволило зробити висновок 
про те, що, вирішуючи проблему психологопедагогічної підготовки педагога, вони ставили 
в центр своєї уваги професійну підготовку соціально-активної особистості, громадянина-
гуманіста, людини з високими моральними принципами, професіонала-патріота. 

Відомі науковці А. М. Бойко, Ю. П. Азаров, М. Й. Боришевський, О. В. Киричук, 
аналізуючи витоки деморальності освіти і виховання в сучасних умовах, шукають і 
визначають шляхи, зміст, форми і методи морального виховання підростаючого покоління. 
Розглядаючи різні аспекти проблеми моральності, вони сходяться на оцінці особливої ролі 
вчителя в складному становленні моральної особистості учня, а звідси  необхідності 
підготовки відповідного випускника вищого педагогічного навчального закладу. 

В цілому аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема підготовки майбутнього 
вчителя широко представлена в психолого-педагогічних дослідженнях. Однак, 
ознайомлення зі станом професійної діяльності вчителів початкових класів в контексті їх 
підготовки до морального виховання дозволяє говорити про наявність значних труднощів, 
які мають місце під час вирішення ними завдань морального виховання. 

Метою статті є розкриття процесу професійної підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів до морального виховання учнів. 

Виходячи з національної ідеї та головної цільової настанови сучасної школи  
виховувати гармонійно розвинену, інтелектуально-творчу, духовну особистість, педагоги 
повинні формувати у свідомості підростаючого покоління принципи високоморальності й 
благородства. І чим повніше і глибше втілюватимуться в шкільну і суспільну практику 
моральні принципи, тим успішніше досягатиметься мета виховання, тим ефективнішим буде 
виховний процес. Ця об’єктивна реальність зумовлює прояв у нашому суспільстві закону 
залежності результатів будь-якої виховної системи від ступеня відповідності педагогів і 
вихованців призначенню даної системи, тобто закону відповідності мети виховання 
виховним відносинам. 

Основні методологічні положення проблеми морального виховання визначаються 
даними сучасної науки про походження, сутність і роль моралі, шляхи морального розвитку 
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особистості. 
Відомо, що в латині здавна існувало слово “mos”, яке означало “характер, вдачу, 

звичай”. Водночас воно тлумачилось ще як “припис, закон, правила”. Виходячи з цих 
значень Марк Туллій Цицерон утворює слово “moralis”  “той, що стосується вдачі, 
характеру, звичаїв”. Слідом за ним Сенека та інші письменники починають використовувати 
термін “moralitos”  мораль. 

Ці два поняття  моральність і мораль  до цього часу використовуються паралельно. 
Проте, ми поділяємо думку соціолога В. А. Малахова, з приводу того, що мораль  
передусім, певна форма свідомості, що є сукупністю усвідомлюваних людьми принципів, 
правил, норм поведінки. Моральність розуміється як втілення даних принципів, правил і 
норм у реальній поведінці людей та стосунках між ними. При цьому мораль надає 
моральності певних орієнтирів, а для самої моралі (як форми свідомості) конкретні моральні 
якості, які є проявом у дійсності, виступають критерієм, своєрідним “камертоном” 
поведінки. 

Проблема єдності моральної свідомості, моральних цінностей і поведінки тісно 
повязана з розвязанням завдань рівня досконалості морально розвиненої особистості. Тому 
таким важливим стає питання про зміст моральних якостей. В педагогічній літературі та 
практиці зміст понять якостей, їх число не мають усталеного числового визначення.  

Мораль, виступаючи формою суспільної свідомості, що представляє сукупність 
принципів, вимог, норм і правил, регулює поведінку людини у всіх сферах її суспільного 
життя [3]. 

Психологи визначають два основні способи регулювання поведінки людей: зовнішнє 
регулювання, яке базується на моральних нормах  вимогах та суспільній думці; і внутрішнє 
регулювання, яке базується, перш за все, на моральній свідомості, моральності мотивів, 
добровільної поведінки. 

Звичайно, як прояв духовного життя суспільства мораль відображає суспільну 
свідомість і суспільну волю людей. Мораль  форма суспільної свідомості, що являє собою 
сукупність принципів, вимог, норм і правил, які регулюють поведінку людини в усіх сферах 
її суспільного життя. Загальнолюдські моральні цінності, індиферентні щодо соціально-
економічних перетворень, як стверджують сучасні дослідники І. Д. Бех, В. К. Демиденко, 
М. І. Шилова. 

Формування якостей і рис особистості розглядаються в основному з позицій теорій 
відносин: І. А. Зязюн, О. М. Леонтьєв, О. Г. Ковальов, О. І. Щербаков та ін. 

На думку відомого психолога Б. П. Ананьєва, в людині перш за все формується його 
ставлення до інших людей, комунікативні якості, які стають внутрішньою передумовою 
щодо розвитку інших якостей особистості. Такий розвиток і перетворення відбувається за 
умови посилення “новоутворень” системою виховання і досвідом поведінки людей.  

У звязку з цим процес морального виховання можна розглядати як цілеспрямовано 
організовану систему взаємодії: студентпедагог, студентстудент, студентучень, 
студентоточення, а процес морального розвитку  як взаємодію зовнішніх і внутрішніх 
факторів. 

Внутрішні фактори, на думку вчених, є досить широкими і характеризуються різними 
ознаками: 1) внутрішня позиція (І. Д. Бех, Л. І. Божович, Т. М. Мальковська); 
2) сприйнятливість (Т. М. Якобсон); 3) переконання (З. І. Васильєва, О. В. Киричук); 
4) виховні можливості (Є. Б. Бондаревська, С. У. Гончаренко, Н. Є. Щуркова); 5) здатність 
до емоційного відгуку (М. І. Боришевський, В. Т. Кабуш, А. С. Макаренко, 
В. О. Сухомлинський); 6) духовні потреби (В. Гумбольдт, М. С. Коган). 

Домінуючим фактором, який регулює інтереси, світогляд і поведінку особистості є 
свідомість як єдність знання і відносин. При цьому надбудовою є самосвідомість як 
сукупність знань про себе і ставлення до себе. Звідси розвиток моральних якостей 
розглядається як оволодіння субєктом соціальними зразками моральної поведінки: 
ідеалзнанняособистісний зразок (визначений власно субєктом). Такий поступовий 
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перехід від зразка  ідеалу до особистісного зразка, котрий стимулює самовдосконалення, 
саморозвиток особистості.  

Це дозволяє зробити припущення про те, що моральний розвиток особистості можна 
здійснювати, якщо педагогічна діяльність має цілеспрямований характер, пропонує еталон, 
мету і зміст діяльності та поведінки і забезпечує їх усвідомлення, свідому поведінку і прояв 
особистісних моральних якостей. 

Завдання морального виховання учнів вирішуються на основі врахування 
комплексного підходу до проведення виховної роботи, адже тільки такий підхід забезпечує 
розвиток в особистості учнів стійких моральних якостей, набуття нею відповідної 
спрямованості, активної життєвої позиції. 

Спираючись на теорію моралі, її принципи, правила та категорії моральності, вчитель 
мови, плануючи виховну діяльність повинен прогнозувати які моральні уявлення, знання і 
переконання, почуття та звички він може формувати в учнів, організуючи взаємини у 
навчанні, праці та відпочинку. 

Як прояв духовного життя суспільства мораль відображає суспільну свідомість і 
суспільну волю людей. Вона носить історичний характер, зі зміною суспільно-економічних 
умов життя у людей змінюються погляди і поняття, тобто їхня суспільна свідомість.  

За словами Є. Шестуна, людина причетна до двох світів – матеріального та духовного. 
Матеріальний світ сам по собі не є злом, але він має в собі спокусу, яка приводить до зла. 
Проявлення зла в людині пов’язано з інертністю людського буття, тому завдання оновлення 
людської особистості передбачає переборення інертності і досягнення моральної 
досконалості. 

У контексті підготовки вчителя до морального виховання учнів ми звертаємо увагу на 
можливості інтегрування ним національних надбань з морального виховання в процес 
формування високоморальної особистості українця. У вітчизняній педагогічній науці зміст 
морального виховання включає прогресивні традиції, які становлять частину духовного 
життя народу фЯ це народні традиції, шанобливе ставлення до батьківщини, до праці, дітей 
до батьків, молоді до людей похилого віку, бережливе ставлення до природи, почуття 
обовязку, відповідальності, справедливості, моральної самосвідомості. 

Моральне виховання важливо здійснювати не лише засвоєнням теорії, норм і правил 
поведінки, в процесі навчання а й спеціально організованою вчителем моральною освітою, 
моральною діяльністю, спрямованою на формування моральної поведінки, пройнятої 
почуттям істини, доброти, прекрасного, на формування таких моральних якостей, як 
батьківщинолюбство, національна гідність, лицарство, міжнаціональна повага та дружба, 
вдячність, любов до праці, дисциплінованість, честь, совість. 

Основні методологічні положення проблеми морального виховання визначаються 
даними сучасної науки про походження, сутність і роль моралі, шляхи морального розвитку 
особистості. 

Необмежені можливості для формування високоморальної особистості відкриває їх 
раціонально організована і ефективна позакласна морально-виховна діяльність. Її слід 
розглядати як одну з умов ефективного морального виховання. 

Різноманітність змісту, форм і методів позакласної роботи у школах знаходить свій 
вияв у таких її напрямах: освітня позакласна робота; суспільно-соціальна робота; заняття 
різними видами мистецтва; народознавча діяльність. 

Запорукою ефективності означеного процесу є відповідаюча вимогам часу професійна 
підготовка майбутніх учителів до морального виховання учнів. 

Складний процес становлення майбутнього вчителя як багатогранної особистості з 
кращими моральними якостями ставить його на різних курсах у різні ситуації. Це потребує 
від викладачів досконалої орієнтації щодо нюансів управління цим процесом. Якщо на 
першому курсі студент  це відображення репродуктивної діяльності, то на третьому-
четвертому  це прояв скептицизму, самовпевненості в усіх своїх проявах, яка поступово 
може перерости в позитивний критичний самоаналіз, самооцінку вчинків і дій. 

Так, Б. Г. Ананьєв підкреслює, що період зрілості (1820) років є найбільш активним 
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періодом становлення характеру, розвитку моральних почуттів, оволодіння повним 
комплексом соціальної ролі майбутнього вчителя. Звідси можна зробити висновок, щодо 
врахування знань особливостей найбільш сенситивного віку і шляхом організації 
цілеспрямованої діяльності формування установки на підготовку до морального виховання. 

Висновки. Таким чином, ми вважаємо, що готовність майбутніх учителів до 
морального виховання є компонентом їх готовності до професійної діяльності. Це складне 
соціально-психологічне утворення, яке характеризується усвідомленням значущості 
морального виховання, спрямованістю професійно-педагогічних умінь і навичок щодо його 
здійснення. 

Складна система професійної підготовки студентів вищого педагогічного навчального 
закладу, компоненти якої взаємопов’язані один з одним, зумовлює необхідність приділяти 
певну увагу формуванню кожного з компонентів готовності в ході навчально-виховного 
процесу в контексті підготовки їх до морального виховання учнів в педагогічному 
університеті. 

Перспективою подальших розвідок є дослідження процесу морального 
самовдосконалення майбутнього вчителя початкових класів під час навчання в університеті. 
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Молодиченко В. В. Профессиональная подготовка будущего учителя начальных классов к 
моральному воспитанию. 

В статье рассматривается вопрос профессиональной подготовки будущего учителя начальной 
школы к моральному воспитанию учеников. Основное внимание уделяется учету комплексного подхода к 
проведению воспитательной работы, лишь такой подход обеспечивает развитие у учеников стойких 
моральных качеств, приобретение соответствующей направленности, активной жизненной позиции. 

Ключевые слова: моральное воспитание, профессиональная подготовка, будущий учитель 
начальных классов. 

Molodichenko V. V. Professional preparation of future teacher of initial classes to moral 
education. 

In the article the question of professional preparation of future teacher of initial school is examined to 
moral education of students. Basic attention is spared the account of the complex going near the leadthrough of 
an educate work, only such approach is provided by development for the students of proof moral qualities, 
acquisition of the proper orientation, to active vital position. 

Keywords: moral education, professional preparation, future teacher of initial classes. 


