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У період розвитку великих промислових підп-риємств у вимогах до працівників робиться ак-цент на потенційному економічному результаті діяльності працівника. Нині в умовах крос-культурного простору вимоги до освіти спрямо-вані не лише на досягнення високого рівня про-фесійних знань та умінь, але й на розвиток толе-рантної, високодуховної особистості, здатної спів-працювати в демократичному суспільстві. Форму-вання педагогом уявлень про товариські взаєми-ни, справедливість, добро і зло починаються з перших кроків навчання.  Аналіз останніх досліджень та публікацій за-свідчив наявність цікавих підходів в удосконален-

ні готовності студентів педвишів щодо духовно-морального розвитку молодших школярів. Серед таких корисних наукових напрацювань роботи Т. Андрюшиної, І. Беха, Г. Васяновича, Г. Гершунсь-кого, Н. Гузій, Е. Зеєр, Є. Кетриш, В. Ляпунової, Н. Осухової, В. Семиченка, А. Хуторського та інших. Але, на жаль, питання удосконалення готовності студентів педвишів щодо духовно-морального розвитку молодших школярів не розглядались в проаналізованих наукових джерелах. Отже, метою даної статті є дослідити наукові підходи в удосконаленні готовності студентів за-кладів вищої освіти щодо духовно-морального розвитку молодших школярів. 

core motivational factors, which would reflect the specific features of teaching and performing activities. Taking 
into account the existing research in the field of vocal-performing training of students, the following criteria for 
the formation of executive experience, which are consistent with its structural components: motivational, which 
determines the presence of motivational focus on performing activities, installation to acquire the necessary skills 
and skills, the need for improvement of performing skills; emotional, which shows the measure of the ability to 
emotional empathy of music, empathic penetration into the artistic world of the author, adequate impact on stu-
dents in the process of training; creative, characterizing the degree of creative orientation of the personality, ac-
tivity in the process of educational activity, ability to practical implementation of acquired vocal and performing 
experience; the evaluation component – reflects the degree of readiness to evaluate the results of their own per-
formance, to diagnose the musical performance qualities of students, to self-improvement and self-realization. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ В УДОСКОНАЛЕННІ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ПЕДВИШІВ ЩОДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Метою статті є аналіз існуючих наукових підходів в удосконаленні готовності студентів ЗВО щодо 
духовно-морального розвитку молодших школярів. В дослідженні досліджуються компетентнісний, 
особистісно орієнтований та діяльнісний підходи у вихованні, що сприяють забезпеченню духовно-
морального розвитку молодшого школяра. Становлення особистісного духовно-морального розвитку як 
дії, спрямованої до ідеалу, до сенсу власне людського життя, можливе на основі категорії «своє». Духов-
не «своє» набуття характеризується якісною властивістю, яка стає внутрішнім станом особистості, 
що визначає духовно-моральні діяння. Сучасні наукові підходи визначають обумовленість впливу зовніш-
ніх та внутрішньо особистісних факторів на розвиток людини. Духовно-моральний розвиток на відміну 
від особистісного, вимагає від педагога-вихователя специфічних знань та навичок духовно-моральної 
спрямованості. Пізнавальні здібності та їх розвиток у розширенні мотиваційної спонуки до пізнання 
всього нового, невідомого мають особливе значення для учня. Значний вплив на навчальний і виховний 
процес як класного колективу в цілому, так і окремого учня мають міжособистісні взаємини. Визнача-
ється, що через розвиток потреб позитивного впливу спрямованого на духовно-моральний розвиток 
молодшого школяра має виховний вплив сучасного педагогічного виховного середовища відповідно до 
вимог крос-культурного виховного простору. Визначено, що проблема в духовно-моральному розвитку 
молодших школярів виникає внаслідок існування різного розумового та емоційно-почуттєвого розвитку 
вихованців. Доводиться, що духовно-моральні цінності є ядром особистісно-розвивального підходу гума-
ністичної спрямованості, який лежить в основі методичного супроводу виховного процесу духовно-
морального розвитку молодших школярів. 

Ключові  слова :  духовно-моральний розвиток, молодші школярі, духовно-моральна спрямова-
ність, компетентнісний підхід, особистісно орієнтований підхід, діяльнісний підхід. 
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Духовно-моральні якості учня формуються поступово. Наслідки виховного впливу вчителя помітні не відразу перш за все тому, що уявлення дітей про мораль, як відзначають психологи, бага-тше та правильніше, ніж їх поведінка. Крім того, діти не мають досвіду розв’язання моральних проблем і взаємин у колективі, яким є клас. У мо-лодшому шкільному віці для учня в першу чергу вагомою є особистість учителя, який вводить ди-тину в навчальну діяльність. Саме педагог стає головним і беззаперечним авторитетом і тому на спілкування насамперед з учителем і спрямова-ний молодший школяр. Особливістю є ще й те, що молодший школяр сприймає однокласників «через учителя», коли, наприклад, під час уроків викладач оцінює їх, підкреслює успіхи або невда-чі, звертає на них увагу. Тому на початку навчан-ня в учнів відсутня моральна оцінка своїх товари-шів, немає справжніх міжособистісних відносин, відсутні колективні зв’язки. Вони починають фор-муватись у процесі навчальної діяльності й удо-сконалюються впродовж суспільного життя. Науковцями-психологами та педагогами ви-значено, що становлення особистісного духовно-морального розвитку як дії, спрямованої до ідеа-лу, до сенсу власне людського життя, можливе на основі категорії «своє». Зважаючи на таке визна-чення, сприйняття категорії «своє» надає можли-вості розглянути становлення особистості, яка зростає, на основі самореалізації себе через свої матеріальні речі, утверджуючись за їх допомогою, як своїм здобутком. На відміну від матеріального становлення особистості, духовність передбачає душевну працю на основі духовно-моральних цін-ностей, яка стає власним надбанням. Духовне «своє» набуття характеризується якісною власти-вістю, яка стає внутрішнім станом особистості, що визначає духовно-моральні діяння. Методологічний підхід науковідповідності дослідження духовно-морального розвитку моло-дшого школяра та аналіз наукових праць, присвя-чених духовно-моральному розвитку, дозволяють визначитись із закономірностями, які спрямову-ють наші дослідження готовності студентів ЗВО до виховної діяльності щодо духовно-морального розвитку [7]. Так, оптимальним для початку педа-гогічного виховного впливу віком школярів є вік учнів 1–4 класів. Статус школяра змінює режим життя дитини: накладає певні обов’язки в діяль-ності, у поведінці, змінює ставлення дорослих. Навчальний процес, відповідно до програм, спрямований на розвиток та набуття знань, а педа-гог оцінює рівень успішності школяра. Серед наяв-них теорій особистості великої популярності набув один із найважливіших напрямків психології та педагогіки – біхевіоризм, який утверджував мож-

ливість формування особистості винятково через вплив на її поведінку з боку зовнішніх сил (Дж. Вотсон, Б. Скіннер, Е. Толмен та ін.). При цьому біхевіоризм не визнавав ролі психологічних дже-рел в особистісному розвитку індивіда. Ще просвіт-ник Дж. Вотсон стверджував: «Дайте мені десять добре розвинених дітей, створіть за моїм приписом умови і я гарантую, що з кожного після відповідної підготовки зроблю будь-якого фахівця» [3]. Методом спостережень виявлено відмінності в поведінці різних учнів, неоднакова поведінка хлопчиків і дівчаток у класі. Діти виявляють різні потреби, які задовольнялися їх батьками, проте не можуть виконуватися однокласниками або педагогом тощо. Уже до кінця віку молодшого школяра колективні інтереси та спілкування з товаришами виокремлювалися в особливу сферу життя. За участю педагога протягом цього періо-ду повинні бути сформовані й усвідомлені вихова-нцями загальноморальні цінності, розвинуті пі-знавальні властивості, можливість оцінювати но-ві потреби з погляду духовно-моральної відповід-ності. У період віку молодшого школяра виокрем-люються діти з високим рівнем розумового роз-витку, діти, які вирізняються дитячою недобрози-чливістю або жорстокістю. Прихильники особис-тісно-орієнтованого підходу вважають, що вчинок учня, мотивований особистісно самовартісною формою активності учня, що, на думку вчених, забезпечує освоєння навколишнього середовища, спрямований на пристосування до його умов. Розвиток особистості дитини молодшого шкі-льного віку, за визначенням дослідників-психологів і педагогів, відбувається через різні види діяльності. Відповідно до сучасних наукових підходів, розвиток людини обумовлений не тіль-ки впливом зовнішніх факторів, але і внутрішньо особистісними, бо самі вони залежать від внутрі-шніх умов, якими є особистість. С. Рубінштейн підкреслював, що становлення особистості мож-ливе лише у процесі змістової, суб’єктивно й об’є-ктивно значущої діяльності [2, 30–38.]. І. Бех за-значає: «У ціннісній системі людини вбачають складний регулятор людської діяльності, який відображає у своїй структурній організації і змісті особливості об’єктивної діяльності, що охоплює і зовнішній для людини світ, і власне людину в усіх її об’єктивних характеристиках» [1, 157]. Особистісний розвиток молодшого школяра передбачає розвиток мислення, пам’яті, творчих здібностей тощо, які спрямовані на осягнення знань і, відповідно, за рівнем їх засвоєння вчитель оцінює школяра. На відміну від особистісного, духовно-моральний розвиток вимагає від педаго-га-вихователя специфічних знань та навичок ду-ховно-моральної спрямованості:  
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1. Особливий виховний вплив має образ доро-слої людини, сформований відповідно до духовно-моральних цінностей. Від ціннісного змісту обра-зу багато в чому залежить ціннісна сформованість розвитку молодшого школяра.  2. Виховного значення навчання набуватиме, коли рівень успішності оцінюватиметься як важ-лива справа, потрібна для всіх, включно для само-го учня, батьків, учителя, суспільства. 3. Одночасність виконання інших видів діяль-ності учня разом з однокласниками сприяє набут-тю досвіду спілкування та співпраці за умови, як-що співпраця забезпечується вчителем на основі рівноправ’я, взаємопорозуміння, взаємодопомоги та взаємної відповідальності за результат. 4. Важливість різних видів занять паралельно з набуттям знань, особливо участь у різних видах творчої діяльності, з вибором особистісно цікаво-го дозволяє створити умови для того, щоб інте-реси та прагнення школярів стали стійкими. Ви-датний педагог К. Ушинський зауважив, що своє-часність залучення молодого покоління до сфери мистецтва утримує єдність духовного й естетич-ного виховання особистості, «коли та чи інша ду-ховна цінність отримує подвійне одухотворення, вона переживається як у формі духовного смислу, і як естетична цінність. Естетика духовності, за визначенням педагога, «це особливе естетичне переживання, як переживання ідеального в собі, як набуте роботою власної душі». 5. Успіх у духовно-моральному вихованні школяра молодшого віку сучасна педагогічна нау-ка вбачає в розвивально-особистісних можливос-тях, таких як набуття знань та уміння школярем молодшого віку, що є умовою його розвитку, що означає розвиток розуму, пам’яті, здібності розви-вати позитивні якості особистості, такі як добро-та, співчуття, обов’язковість, відповідальність, привітність, справедливість, гідність, смиренність тощо. Розвиток особистості, яка підростає, перед-бачає зміцнення фізичного стану та його удоско-налення. Паралельно з розвитком якостей учня, спря-мованих на здобуття знань, розвиваються особис-тісно уже засвоєні цінності: їх уже використовува-ли в спілкуванні з однокласниками, друзями, ба-тьками (наприклад, піклування, щедрість, справе-дливість, які виступають підґрунтям духовних цінностей і утверджують їх духовно-моральну цінність). Якщо в ролі випробувача проявляється асоціальна цінність, то стверджуватися буде внут-рішня аморальна цінність, а не особистісно уже засвоєні моральні цінності. Отже, переважати бу-де процес внутрішнього виховного значення. Особливе значення для учня мають пізна-вальні здібності, їх розвиток у розширенні моти-

ваційної спонуки до пізнання всього нового, неві-домого. У сучасних умовах крос-культурного спіл-кування розширюються межі та обсяги інформа-ції, що надає можливості бачити, спілкуватися з найбільш віддаленими об’єктами й суб’єктами, які можуть зацікавити учня. Теорія та практика вільного розвивального виховання має за мету дослідження та з’ясування умов, за яких зовніш-ньо детермінований виховний процес можливо трансформувати у внутрішньо зумовлений. До певної міри це можуть роз’яснити дослідники ду-ховного розвитку людини, які звернули увагу на прояви нестандартної поведінки людини, що не є типовими для поведінки більшості. Так, було до-ведено, що мотиви поведінки духовних сподвиж-ників перебувають поза межами біологічних ін-стинктів і соціальних орієнтирів. В основі мотива-ції поведінки особистості з високим духовно-моральним потенціалом – відтворення прекрас-ного та вдосконалення духовності в собі, що має прояв у поведінковій реальності: 
– пошук і відтворення Істини; 
– дотримання духовно-моральних ціннос-тей і принципів, відтворення гармонії у власному житті; 
– сприйняття та виконання духовної місії. Мотиви духовного розвитку особистості було закладено в основі всіх духовних, філософських і релігійних учень. Прикладом самозречення є кля-тва Бодхисатви, що виголошується під час завер-шення буддистських церемоній як визнання жит-тя заради загального блага. Зважаючи на особливість сприйняття та дові-ри до справедливості оцінки дорослими поведін-ки та вчинків дитини у віці молодшого школяра, вбачається можливість формувати її світогляд відповідно до вимог духовно-моральних ціннос-тей. На думку дослідників, першою умовою транс-формування зовнішньо детермінованого вихов-ного процесу у внутрішньо зумовлений є органі-зація життя учня в постійному спілкуванні з опер-тям на духовно-моральні орієнтири. Реалізувати такі умови може вчитель, який має відповідну професійно-педагогічну освіту, високий рівень духовно-морального розвитку та перебуває у про-цесі перманентного самовиховання. Справа вихо-вання, на думку Л. Толстого, «лише тому здається важкою, що люди, не виховуючи себе, хочуть ви-ховати інших». Другою умовою загальнофілософ-ського бачення проблеми є те, що дослідження духовно-морального розвитку школяра молодшо-го віку має будуватися на засадах діалектичної логіки. Суб’єктові виховання слід усвідомити, що будь-яка істина (знання) використовується як відповідь на проблему чи суперечність у повсяк-денній реальності. 
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Компетентнісний підхід у наукових дослі-дженнях І. Беха, В. Ляпунової, О. Пометун, А. Хуторського та ін. використовується з метою формування наукового поняття «компетентність» як єдності, де науково орієнтована основа дії ви-значає логіку її практичного виконання, що поля-гає в інтелектуально-моральній саморегуляції, спрямованій на ефективне подолання певних життєвих ситуацій. Навчальні знання й уміння стануть компетентністю тоді, коли педагогом бу-де проведена науково-методична робота, спрямо-вана на формування компетентності як досвідче-ності, а не обізнаності або поінформованості [4]. Досвідченість може формуватися стихійно, через спроби та помилки протягом певного проміжку часу. Така компетентність характеризується низь-ким рівнем теоретичних знань та обмеженістю в перенесенні засвоєних теоретичних знань на практичну діяльність. У педагогічній практиці як суб’єктів навчання школярів молодшого віку ком-петентнісний підхід вищого рівня має забезпечи-ти вчитель, який володіє компетентністю вищого рівня (досвідченістю) і може забезпечити їх духо-вно-моральний розвиток. До компетентності ви-щого рівня вчителя спонукає прагнення до самос-твердження, почуття гідності, соціальна мотива-ція, інноваційна спрямованість, відповідальність перед суспільством. Основним завданням діяльнісного підходу (І. Бех, П. Гальперін, В. Давидов, О. Леонтьєв, Л. Петерсон, Н. Тализіна, Л. Фрідман) є розгляд розвитку теоретичної свідомості учня на основі компетентнісного підходу вищого рівня, метою якого є не абстрактні знання, а практичне перет-ворення дійсності для задоволення матеріальних і духовних потреб людини та суспільства через опредмечування людських здібностей та знань, що впливає на якості самої людини, змінюючи її та світ.  Особистісно орієнтований підхід (І. Бех, Є. Бондаревська, О. Вишневський, Я. Гальперін, Г. Дорофєєв, О. Дубасенюк, О. Коберник, О. Савчен-ко та ін.) у вихованні сприяє забезпеченню духов-но-морального розвитку учня, оскільки вчинок духовно-практичного освоєння учнем світу, а не його пристосування до умов навколишнього сере-довища, сприяє вихованню вищих сенсів життя та практичної орієнтації. Самосвідомість, самопізнання та саморегулю-вання у віковому вимірі – процеси, більш характе-рні для пізнішого віку, що утворюються після гли-бшого пізнання світу людей. А в період віку моло-дшого школяра формується лише важливий ви-клик до процесу самоусвідомлення. Школярі вирі-зняються за вихованістю, розумовим розвитком або за проявом певних моральних вад, які мають 

певний супротив до виховного впливу з боку пе-дагога, характеризуються закритістю їх внутріш-нього світу. Особистісно спрямований процес ви-ховання передбачає використання корекційно-виховної роботи з метою нейтралізації негатив-них якостей. Вихователь, використовуючи відпо-відні ситуації буденного життя, допомагає форму-вати в дітей розуміння емоції неприємності та, використавши психотерапевтичні тренінги, надає можливості вихованцю усвідомити, що він пере-живає неприємність через свої моральні вади. Таке усвідомлення є початком формування його самосвідомості. Виховний вплив сучасного педагогічного ви-ховного середовища відповідно до вимог крос-культурного виховного простору спрямований на духовно-моральний розвиток молодшого школя-ра через розвиток потреб позитивного впливу. Запобігання негативним проявам у поведінці окремих учнів у життєдіяльності класу є функці-єю педагога-вихователя [6]. Ученим-психологом академіком І. Бехом були проведені дослідження проблем духовно-морального виховання покоління, яке підростає [1]. Розглянемо основні з них, що стосуються без-посередньо молодшого шкільного віку. Одним із важливих завдань є виховання міжособистісного спілкування у класі між молодшими школярами, адже вони вперше акліматизовуються в ньому. Міжособистісні взаємини мають значний вплив на навчальний і виховний процес як класного колек-тиву в цілому, так і окремого учня, і є об’єктом нау-кових досліджень як реальна сукупність і на сього-дні залишаються недостатньо дослідженими, зок-рема щодо виховного процесу. Одним із проявів негативного впливу на міжособистісне спілкуван-ня та виховний процес має «насмішка». Негатив-ність впливу насмішки на учнівський колектив пов’язана з її спрямованістю на успішних у навчан-ні учнів, що негативно впливає на почуття їхньої самооцінки, призводить до замкнутості, знижує довіру до однокласників. Вихователь розуміє, що створюється негативний фон для навчальної та виховної діяльності, оскільки знижується їх ре-зультативність. Його дія спрямовується на всіх учнів. Вихователем створюється ситуація «глибокого проникнення в свідомість учнів пере-живання перебігу емоційних переживань ображе-них і тих, які ображають». Запобігання негативним проявам у груповій життєдіяльності важливе осо-бливо для колективу школярів молодшого віку, тому що впливає на подальшу поведінку молодого покоління в будь-якому колективі як внутрішньо обумовлена духовно-моральна риса поведінки. Проблема в духовно-моральному розвитку молодших школярів виникає внаслідок існування 
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різного розумового та емоційно-почуттєвого роз-витку вихованців. Товаришування між одноклас-никами робить їх більш відкритими, схильними до взаємоповаги. Розумовий та емоційно-почуттєвий розвиток товаришів-однолітків часто відрізняється, що спричиняє різні успіхи в на-вчанні й іншій діяльності. Як наслідок виникають переживання Співчуття, яке товариш може сприй-няти як Гоноровість. У такій ситуації за допомо-гою корекційно-виховної роботи педагог-вихователь «зміщує емоційне переживання за товариша на самого себе». Схильність до піклування за товариша як ду-ховно-моральна цінність виражається через за-стереження від будь-якої небезпеки та її наслід-ків. Це стосується побутової ситуації або ситуації аморального характеру, яка може призвести до трагічного наслідку або має матеріальну загрозу. Особистість, яка підростає, не відчуває чітко вира-женого прагнення до Застереження. Винятком може бути винятково особлива ситуація з ровес-ником, що глибоко вражає та визначена як загро-за, яка може статися з кожним. Педагог-вихователь повинен використати таку проблемну ситуацію, яка б чітко визначила необхідність зве-рнення по допомогу до дорослих. Такі почуття як байдужість у міжособистісних взаєминах між школярами молодшого шкільного віку можуть сформуватися внаслідок негативних почуттів: наприклад, заздрощів, егоїзму, відсутно-сті об’єктивної самооцінки тощо. Тому комплекс таких негативних якостей особистості може приз-вести до навмисного ціннісного спотворення або нехтування реальним досягненням товариша, байдужості до його успіхів у навчанні та інших видах діяльності. Перетворити байдужість на про-тилежне почуття гордості за успіхи товариша ви-хователю допоможе особистісний підхід до розу-міння особистості вихованця, що досяг успішного результату, доклавши для цього розумові, фізич-ні, емоційно-вольові та моральні зусилля. Шляхом використання корекційно-виховної методики й завдяки допомозі успішного учня, який поділився 

своїми зусиллями, щоб розкрити своїм товари-шам можливості досягнення успіху, вихователь створив умови нейтралізації негативних духовно-смислових утворень у байдужих. Умовою нейтра-лізації негативних утворень було необхідне усві-домлення користі та значення праці переможця, щоб пережити емоційний стан гордості за іншого та закріпити його у своєму особистісному досвіді. Ученим-дослідником І. Бехом запропонована методика «Техніка емоційного підсилення у вихо-ванні особистості» для використання в процесі духовно-морального розвитку особистості на ос-нові визначення духовно-моральних цінностей як розумово-емоційних за своєю внутрішньою стру-ктурою утворень. Розумова складова надає усві-домленості емоційного сенсу, суб’єктивної значу-щості для особистості. Безпосередньою емоцією смислової функції виступають прагнення та ба-жання. Сприйняття духовно-моральної цінності не означає її втілення. Вихователь повинен вико-ристати знання про сутність емоційних пережи-вань та особливості їх перебігу. Предметна спря-мованість духовної цінності може бути реалізова-на за умови емоційного підсилення. Сутністю тех-ніки практичної реалізації певної духовно-моральної цінності є педагогічна умова прояву позитивної оцінки через задоволення вчинком емоційного почуття радості, приязності тощо. Сильна за свою енергетикою, позитивна емоція вихователя може бути смислотворчою основою цінності. Отже, аналіз наукових підходів спрямованості готовності студентів педвишів щодо духовно-морального розвитку молодших школярів дово-дить, що в основі методичного супроводу вихов-ного процесу духовно-морального розвитку шко-лярів молодшого шкільного віку є особистісно-розвивальний підхід гуманістичної спрямованос-ті, а його ядром є духовно-моральні цінності. Умо-вою досягнення виховних цілей є готовність педа-гога-вихователя забезпечувати сучасні педагогіч-ні умови відповідно до вимог крос-культурного виховного простору. 
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Шевченко Ю. М. Научные подходы к усовершенствованию готовности студентов педвузов в 
духовно-нравственном развитии младших школьников 

Целью статьи является анализ существующих научных подходов в совершенствовании готовно-
сти студентов вузов в духовно-нравственном развитии младших школьников. В исследовании изучают-
ся компетентностный, личностно ориентированный и деятельностный подходы в воспитании, способ-
ствующие обеспечению духовно-нравственного развития младшего школьника. Определяется, что че-
рез развитие потребностей положительного влияния направленного на духовно-нравственное разви-
тие младшего школьника имеет воспитательное воздействие современной педагогической воспита-
тельной среды в соответствии с требованиями кросс-культурного воспитательного пространства. 
Определено, что проблема в духовно-нравственном развитии младших школьников возникает вследст-
вие существования разного умственного и эмоционально-чувственного развития воспитанников. Дока-
зывается, что духовно-нравственные ценности являются ядром личностно-развивающего подхода 
гуманистической направленности, который лежит в основе методического сопровождения воспита-
тельного процесса духовно-нравственного развития младших школьников. 

Ключевые  слова :  духовно-нравственное развитие, младшие школьники, духовно-нравственная 
направленность, компетентностный подход, личностно ориентированный подход, деятельностный 
подход. 

 
Yuliia Shevchenko. Scientific approaches to the enhancement of Pedagogical University students’ 

readiness for the spiritual and moral development of primary schoolchildren 
The aim of the article is to analyze the existing scientific approaches to the enhancement of Pedagogical Uni-

versity students’ readiness for the spiritual and moral development of primary schoolchildren. The research deals 
with competence-base, personality-oriented and activistic approaches in education, which contribute to the spiri-
tual and moral development of primary schoolchildren. The establishment of personality’s spiritual and moral de-
velopment as an action is directed towards the ideal and meaning of the human life; it becomes possible on the ba-
sis of the category "their". Spiritual "their" is characterized by qualitative feature, which gradually turns into the 
internal state of the individual, which determines spiritual and moral deeds. Modern scientific approaches identify 
the conditionality of the impact of external and internal personal factors on the process of human development. 
Spiritual and moral development, in contrast to the personal one, requires the teacher-educator to have specific 
knowledge and skills of spiritual and moral orientation. The role of cognitive abilities and their development in the 
process of increasing the motivational impulse to acquire new knowledge is of particular importance for a primary 
schoolchild. It has to be mentioned that interpersonal relationships have a significant impact on the educational 
and upbringing process of both the whole class and child as an individual. It is determined that development of the 
needs of positive influence, aimed at the spiritual and moral development of primary schoolchild, has an impact on 
modern pedagogical environment in accordance with the requirements of the cross-cultural educational space. It 
has been concluded that the problem of the spiritual and moral development of primary schoolchildren arises as a 
result of the existence of differences in mental and emotional development of children. It is proved that spiritual 
and moral values are the core of the personality-oriented approach, which provides the basis for the methodologi-
cal support of the educational process of primary schoolchildren’s spiritual and moral development. 

Key  words :  spiritual and moral development, primary schoolchildren, spiritual and moral orientation, com-
petence-based approach, personality-oriented approach, activistic approach. 
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