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На фоні суспільно-економічних пе- 

ретворень, що відбуваються в сучасно- 

му українському суспільстві, яскраво 

висвітлюються проблеми у морально- 

му вихованні підростаючого поколін- 

ня. 

Від аморальності в суспільстві по- 

терпають усі. Формування морального 

обличчя нації – це невідкладна націо- 

нально-гуманітарна проблема, яка по- 

требує об’єднання зусиль науковців, 

педагогів-практиків, батьків, держав- 

них структур та громадських об’єднань. 

Моральність нації – основа духовної 

стійкості та спадкоємності її історично- 

го буття. Різке прискорення темпів роз- 

витку цивілізації на початку третього 

тисячоліття потребує пошуку таких но- 

вих методів і форм формування мораль- 

ної свідомості дитини, які б повною мі- 

рою враховували турботи й запити на- 

шого сучасника, відповідали його духо- 
вним можливостям і сподіванням. 

Традиції морального виховання на 

засадах гуманізму здавна відомі укра- 

їнській педагогіці. Їх витоки – в дав- 

ньоруських літописах Київської Русі та 

Галицько-Волинського князівства, у 

філософсько-педагогічних концепціях 

Г. Сковороди, в кращих працях Г. Ва- 

щенка, І. Вишенського, Б. Грінченка, 

М. Костомарова, А.  Макаренка, 

М. Максимовича, П. Могили, І. Огієн- 

ка, О. Потебні, Ф. Прокоповича, С. Ру- 

сової, В. Сухомлинського, К. Ушин- 

ського, Т. Шевченка та ін. Фундамен- 

тальні ідеї морального розвитку осо- 

бистості висувалися Л. Виготським, 

А. Макаренко, Ж. Піаже, Г. Песталоц- 

ці, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинським. 
Важливий вклад у розвиток теоре- 

тичних і прикладних проблем форму- 

вання моральної свідомості, зокрема її 

ціннісної, емоційної сфер, внесли пра- 

ці Л. Артемової, І. Беха, Л. Божович, 

М. Боришевського, О. Кононко, Н. Мо- 

нахова, Л. Рувинського, О. Сухомлин- 

ської та ін. 

Безперечно, найвищою цінністю на 

землі є не просто розумна, а в першу 

чергу вихована людина. Саме тому од- 

ним із найголовніших людинотворчих 

засад є формування моральних цін- 

ностей. 



  SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY. #11 
 

Гуманність – моральна норма люд- 

ського суспільства, яка поєднує у собі 

вимогу поваги й любові до людини, 

взаємодопомоги і взаємопідтримки в 

колективній діяльності, повсякденно- 

му спілкуванні, в усьому укладі життя. 

Гуманні почуття і власне емоції як 

форма їх вираження виступають свого 

роду психологічним механізмом, за до- 

помогою якого особистість поступово 

починає сприймати вимоги суспіль- 

ства як свої власні. 
Унікальність дошкільного періоду 

порівняно з подальшими віковими 

етапами становлення особистості по- 

лягає в тому, що він створює основи 

саме загального розвитку дитини. У 

цей період формуються не лише ті 

якості, що взагалі характеризують по- 

ведінку дитини, її ставлення до довкіл- 

ля, а й такі, що проектуються на май- 

бутнє [3, с. 8]. 

Особливо велике значення має пи- 

тання формування гуманних стосун- 

ків у дітей старшого дошкільного віку. 

Шести-семирічний вік є важливим 

етапом у житті дитини, бо вона готу- 

ється до вступу в школу. В цей час у 

психічному розвитку дітей відбува- 

ються великі зрушення, зокрема, в 

усвідомленні ними людських взаємин, 

розширюється сфера спілкування з до- 

рослими і дітьми, формується уміння 

оцінювати свої вчинки [6, с. 10]. 
Гуманні  почуття  шестирічної дити- 

ни можуть виявлятися в інтересі до 

життя іншої людини, у співчутті до її 

потреб, у захисті скривдженого від 

кривдника, в умінні поступатися свої- 

ми інтересами на користь іншого. У 

спілкуванні з дорослими, завдяки со- 

ціальному оточенню й навчанню фор- 

мується особистість, здатна відчувати 

й емоційно виявляти свої почуття. Од- 

нак у більшої частини дітей безпосе- 

редні емоції легко витісняють знання 

про правильне й неправильне, про по- 

трібне й заборонене [4, с. 9]. 

Український філософ Г. Сковорода 

вважав, що формування моральної 

свідомості індивіда – найважливіше 

завдання всіх і кожного. Найкраща 

людська риса на думку філософа – до- 

брота, а її вияв – доброчинність. До- 

бро властиве кожному від природи і є 

найдоступнішим, як вода і повітря. 

Г. Сковорода мріяв про вільну духо- 

вну людину, в якій гармонійно поєд- 

нано матеріальне і духовне, яка живе 

в гармонії з природою, власною сові- 

стю і Богом. Він створив етичний іде- 

ал гуманної, вільної, незалежної лю- 

дини з високим почуттям обов’язку, 

котра володіє скарбом “спокою неру- 

шеного”, “здоров’я міцного”, “серцем 

незламним”, “зрівноваженим духом”, 

“мудрою розсудливістю”, “веселістю 

ясною”, “дружбою, що цінніша за все” 

[1, с. 6]. 
Велику увагу розробці питань мо- 

рального виховання приділяв А. Ма- 

каренко. Педагог, письменник, він 

створив наукову методику виховної 

роботи з дитячим колективом. В часи 

найбільш важких випробувань він ві- 

рив в торжество ідей гуманізму, муж- 

ньо взявши на себе відповідальність за 

виховання нової людини. Він наголо- 

шував, що “виховання – процес соці- 

альний в найбільш повному змісті. 
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Зі всім світом навколишньої дій- 

сності дитина входить в безмежну 

кількість відносин, кожне з яких роз- 

вивається, переплітаючись з іншими 

відносинами, ускладнюється фізичним 

і моральним зростанням самої дити- 

ни” [5, с. 9]. 

Формування гуманних стосунків 

починається з контактів дитини із ін- 

шими людьми – дорослими, одноліт- 

ками, молодшими дітьми. У спільній 

діяльності і спілкуванні, якщо вони 

правильно побудовані, виникає спіль- 

ність емоційних переживань, з’явля- 

ється можливість збагачення почуття- 

ми іншого [2, с. 4]. 

В дошкільному віці закладаються 

основи соціальної компетентності ди- 

тини: вміння орієнтуватися у світі лю- 

дей (рідні, близькі, знайомі, незнайомі 

люди, люди різної статі, віку, роду за- 

нять та ін.), здатність розуміти іншого, 

його потреби, особливості поведінки, 

вміння поважати людей, допомагати 

їм, турбуватися про них, обирати від- 

повідні ситуації спілкування та спіль- 

ної діяльності. 
Гуманізм педагогічного процесу за- 

снований передусім на принципі гума- 

ністичної спрямованості, поваги до ви- 

няткової своєрідності кожної дитини та 

її сім’ї, толерантного відношення до 

культурної самобутності, ціннісних, сві- 

тоглядних, фізичних, освітніх та інших 

відмінностей. Додержання даного прин- 

ципу сприяє збереженню та підтримці 

особливостей індивідуальної та сімейної 

культури, носієм якої є дошкільник. 

К. Крутий розглядає принцип гума- 

нізації як принцип соціального захис- 

ту підростаючої людини, як принцип 

«олюднення» взаємовідносин дитини з 

ровесниками, дорослими, іншими сло- 

вами, коли педагогічний процес буду- 

ється на визнанні своєрідності, уні- 

кальності, особливої ролі дошкільного 

дитинства у становленні особистості. 

Отже, суть принципу гуманістич- 

ної спрямованості полягає в переорі- 

єнтації стилю взаємодії вихователя з 

дошкільниками від суб’єкт-об’єктних 

відносин до суб’єкт-суб’єктних і пере- 

будові фронтально-дисциплінарної 

освітньої моделі в індивідуально-цен- 

тровану. 

Взаємодія педагога і дитини гума- 

ністичного спрямування основується 

на принципах позитивної мотивації, 

сприятливому емоційному кліматі, ат- 

мосфері довіри і доброзичливості, які 

регулюють, перш за все, комунікатив- 

ний бік навчально-виховного процесу, 

характер взаємин в системі педагог – 

предметна діяльність – дитина, потре- 

бують ділової співпраці та співтвор- 

чості педагога і дитини. 
Спрямованість педагогічного про- 

цесу на формування гуманних почут- 

тів і відносин сприяє поступовому 

усвідомленню дитиною особистісної 

значущості вчинків, відповідних мо- 

ральним нормам, а мотивом, спонука- 

ючим до них, стає прагнення виявити 

до однолітка, що відчуває емоційний 

дискомфорт, співчуття, чуйність, до- 

брозичливість. 

Отже, сучасний підхід до форму- 

вання гуманних стосунків повинен по- 

лягати в можливості цілісного розви- 

тку дитини у світі людей та відповідати 
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сучасній меті виховання – створенню сприятливих умов для розвитку осо- бистості дитини, для її 

самореалізації. 
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