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Проблема морального виховання школярів – це сучасна необхідність українського суспільства, що передбачає формування творчо мислячої, іні-ціативної особистості. Для досягнення цього не-обхідна перебудова системи освіти, це стосується переважно традиційно установлених форм розви-тку підростаючого покоління. Аналіз останніх досліджень, в яких започат-ковано розв’язання даної проблеми. Питанням морального виховання школярів присвячені до-слідження таких українських та зарубіжних нау-ковців, як В. Кравець, І. Подласий, Ж.-Ж. Руссо, О. Урбанська, С. Френе, та інших. Однак існує необ-хідність детального вивчення даної проблеми. Мета статті – виокремлення ефективних під-ходів до рішення проблеми морального вихован-ня школярів в сучасному суспільстві. На сучасному етапі розвитку українського суспільства виникла необхідність змін у процесі морального виховання учнівської молоді, що де-термінує необхідність здійснення пошуку нових напрямів підвищення ефективності педагогічного впливу спрямованого на підвищення морального рівня підростаючої особистості. Так, Закон України «Про освіту» свідчить, що мета діяльності сучасної вітчизняної школи вба-чається у створенні сприятливих умов (економічних, соціальних, духовних, матеріаль-них) для всебічного розвитку дитини як особис-тості, її нахилів, здібностей, талантів, професійно-го самовизначення, формування загальнолюдсь-кої моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу 

знань про природу, людину і суспільство, екологі-чного виховання, фізичного вдосконалення [3]. Продуктивним для нашого дослідження уяв-ляється положення С. Френе, що «дитина, як пра-вило, ізольована від реального життя. На школу не впливають життєві турботи (не видно роботи на полях і заводах, не чутний вуличний шум). Ви-соко розташовані вікна сприяють ізоляції, яка не випадкова. Учителі наполягають на такій ізоляції і виправдовують її, тим, що вона сприяє інтелек-туальному розвитку індивідів» [10, 147]. На думку дослідника, «результатом подібної ізольованості спотворюються уявлення про на-вколишній світ. Дитина поводиться в школі не так, як удома або на вулиці. Моральні правила, які вона засвоїла в школі, перестають мати для неї значення в реальному житті» [10, 147]. У своїх дослідженнях С. Френе стверджує, що «дитину змушують беззаперечно підкорятися, і ця муштра зводить нанівець моральне виховання, вона звикається, не роздумуючи підкорятися шкі-льним правилам. Слухняно виконуючи накази, вона втрачає свої особові якості, що в корені супе-речить моральним цілям. Діти, виучені лише ди-витися і слухати, стають пасивними істотами і безпорадні перед дійсністю» [10, 148]. Проведене нами дослідження дає змогу зро-бити висновок, що положення С. Френе є суттє-вим вкладом в педагогічне виховання і його необ-хідно враховувати під час процесу морального виховання дітей шкільного віку. У свою чергу О. Урбанська наголошує необхід-ності роботи учителів з батьками, вона вважає, що 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
У статті розглянуто проблему морального виховання дітей у школі, проаналізовано різні підходи до

рішення цієї проблеми з урахуванням сучасних педагогічних умов. Результати проведеного аналізу свід-
чать, про необхідність підвищення рівня морального виховання дітей шкільного віку, що складає основу
загального морального розвитку зростаючої особистості. На основі аналізу психологічної і педагогічної
літератури, розглянуто різні шляхи підвищення ефективності педагогічного впливу на сучасну молодь.
Результати проведеного дослідження вказують на необхідність використання в процесі морального
виховання сучасних педагогічних досягнень, які сприяють прагненню підростаючої особистості до мора-
льного вдосконалення.
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«робота з колективом батьків надає значні мож-ливості для морального формування школярів завдяки застосуванню широкого педагогічного впливу, обміну соціальним досвідом, створенню в необхідних випадках громадської думки, залучен-ню батьків до участі в житті класу». Дослідниця вважає, що підвищенню ефективності морального становлення школярів сприятиме проведення роботи «у двох напрямах: підвищення педагогіч-ної культури батьків і досконаліше у зв’язку з цим виконання ними обов’язків вихователів своїх ді-тей, об’єднання батьків у згуртований колектив, діяльність якого спрямована на підвищення рівня навчально-виховної роботи з усіма учнями кла-су» [9, 112]. Звертаємо увагу на доцільність твердження Дж. Дьюї, що дитина повинна самостійно дослі-джувати навколишній світ і якщо «набуття інфор-мації чи технічних, інтелектуальних навичок не буде впливати на моральне формування дитини, тоді звичайний життєвий досвід втратить свій сенс, бо школа тільки надає форми знання... Подо-лання розбіжностей між тим, що людина знає за-вдяки свідомому навчанню і що вона знає несві-домо через засвоєння знань у співдіяльності з ін-шими, у процесі формування власного характеру, – важливе завдання на шляхах розвитку шкільни-цтва» [2, 167]. У Концепції загальної середньої освіти зазна-чено, що зміст навчально-виховного процесу має забезпечувати швидку адаптацію випускників у самостійному житті, набуття ними в шкільні роки вмінь цілеспрямовано використовувати свій поте-нціал як для самореалізації в особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави [4, 80]. Звертаємо увагу, що сучасна загальноосвітня школа орієнтується не тільки на сказане вище у Концепції, але й сприяє постійному загальному розвитку «дитини як цілісної особистості, навчан-ня її не лише пристосовуватися до навколишньо-го середовища, а й творчо реалізовувати закладе-ні в ній здібності, окультурюючи тим самим жит-тєвий простір навколо себе» [7, 14]. Як свідчать результати досліджень В. Лазарева і М. Поташника, «школа – це живий організм, що постійно розвивається. Вона має свою індивідуаль-ну поведінку, свої манери реагування на різні по-дії, зміни зовнішнього середовища; свої можливо-сті; рівень компетентності та професіоналізму; свій темперамент, емоційний настрій; свою істо-рію, біографію, долю; свою систему моральних цінностей; вона розвивається завдяки своїм особ-ливостям, внутрішнім закономірностям» [8]. Окреме і досить помітне місце в ряду охарак-теризованих концепцій належить ідеям особисті-сно-орієнтованого навчання і виховання, що буду-

ється у формі співпраці учителя з учнями, коли вони потрапляють у рівноправні умови: учень має змогу виявити самостійність думки, незалеж-ність, здатність до вибору власної позиції. Забез-печується орієнтація на виявлення власних моде-лей учіння, притаманних саме для його способів пізнавальної діяльності [5]. На думку А. Наточія, це досягається у процесі переорієнтації навчально-виховного процесу на активні методи навчання та виховання, залучення учителів та учнів до по-шуково-дослідницької діяльності, діагностики і педагогічної прогностики засобами передбачення результатів педагогічного впливу, проектування розвитку особистості учнів: 
− учитель вводить учнів у різноманітні педагогі-чні ситуації (вибору, співпереживання, гаран-тованого успіху, авансової довіри, творчості тощо). Ці ситуації мають відповідати певним віковим особливостям учня, наприклад, потре-бі у неформальному дружньому спілкуванні. Вони з самого початку ставлять перед учнем зрозумілі та посильні вимоги. Це зумовлює необхідність у багатоваріантності, гнучкості форм, організації різних видів діяльності: інди-відуальна, парна, групова, колективна; 
− активно впроваджується особистісно-орієнто-ване спілкування (контакт з учителем, утвер-дження людської гідності, підтримання в учня бажання долучатися до світу людської культу-ри, гармонізація «хочу» і «можу»); 
− створюються умови для реалізації своєї людя-ності, індивідуальності і неповторності; 
− спрямовується орієнтація на виявлення влас-них моделей учіння школяра, тобто найефек-тивніших для нього способів пізнання діяльно-сті. Це передбачає варіативність змісту, мето-дів і форм навчання; 
− культивуються діалогічні форми навчально-виховної взаємодії вчителя з учнями як домі-нуючого виду навчально-виховного спілкуван-ня, які спонукають до обміну думками, вражен-нями [5, 155–156]. Дослідник вважає, що саме ідея особистісно-орієнтованого підходу складає підґрунтя мораль-ного виховання особистості, процес якого здійс-нюється найбільш ефективно, якщо: 
− в кожному учневі учитель бачить особистість; 
− учитель спирається на емоційну сферу дитини, розвиває її почуття [5, 156]. На підставі зазначеного вище ми можемо стверджувати про необхідність проектування на-вчально-виховної роботи учителя, компонентами якої є: 
− психолого-педагогічна діагностика інтелектуа-льного, фізичного, психологічного й духовного розвитку особистості учня; 
− постановка педагогічних завдань, коригування існуючих планів; 
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− організація (самоорганізація) діяльності вихо-ванців; 
− дослідження динаміки рівнів соціальної актив-ності учнів; 
− аналіз і прогнозування виховних ситуацій між-суб’єктної взаємодії на індивідуальному та гру-повому рівнях [5, 157]. Підтвердженням важливості проблеми мора-льного становлення дітей шкільного віку є актив-ні духовно-моральні зміни в українському суспі-льстві. Так, О. Вишневський відзначив, що «не по-важаючи волі самої дитини, ми тим самим позбав-ляємо її можливості формувати в собі дуже сього-дні потрібне почуття самовпевненості й самовід-повідальності, що є ознаками демократизованої, вільної людини. Бо якщо людину, а тим паче малу дитину, постійно трактувати як щось нижче, то вона з часом і сама приходить до висновку про себе як про єство другосортне. Сучасна тотальна інфантильність молодого покоління є наслідком цього виховання в родині та в школі» [1, 331]. Дослідження В. Кравця свідчать про те, що «не тільки в нас, але й в інших суспільствах спо-стерігається зміщення соціальних ролей жінки і чоловіка: чоловіки фемінізуються, жінки маскулі-нізуються». Отже послаблюється і до того недо-статню участь чоловічого елемента у вихованні.  Історико-генетичний аналіз проблеми мора-льного виховання підростаючого покоління свід-чить про те, що «в сім’ї та в школі дитині все важ-че зустріти прийнятний для себе взірець чолові-чої поведінки. Вчителька не може бути таким взі-рцем для хлопчика. Йому потрібен еталон чолові-чий». На думку В. Кравця, «хлопець, який в дитячі роки не одержав необхідного чоловічого вихован-ня, заздалегідь приречений на млявий, астеніч-ний розвиток, на зайві злами і тріщини в характе-рі» [1, 336]. Кожне суспільство має свої моральні норми, які повинні засвоїти його члени. Ще Ж.-Ж. Руссо вважав, що «не можна зраджувати природу. Суспі-льство потребує чоловіків і жінок такими, якими їх створила природа. Коли жінка буває до кінця 

жінкою, вона становить більшу цінність, ніж тоді, коли грає роль чоловіка» [1, 337]. У свою чергу І. Подласий вважає, що вихов-ний процес відрізняється тривалістю і триває все життя. «Шкільне виховання залишає найбільш глибокий слід в свідомості людини, тому що нер-вова система у молодому віці володіє високою пластичністю і сприйнятливістю, але навіть при хорошій організації виховного процесу в школі розраховувати на швидкі успіхи не можна: для нього характерна віддаленість результатів від моменту безпосередньої дії» [6, 244]. Дослідження І. Подласого свідчать про серйо-зні недоліки нинішнього шкільного виховання. В них повинні не лише несприятливі умови, недбай-ливі учні, що ухиляються від виконання виховних функцій батьки. На думку автора, «вчителя повинні визнати і свою частину провини в кризі, що вибух-нула. Низький рівень професіоналізму, став голо-вною причиною відчуження вихованців. Справжнє перетворення можливе лише на основі ідей демок-ратизації і гуманізації школи, на відродженні прос-тих людських відчуттів – турботи про дітей, ко-хання і милосердя, тому важливе завдання ниніш-нього вихователя полягає в тому, аби розташува-ти вихованця до педагогічних впливів» [6, 245]. Враховуючи зазначене вище, можемо зробити висновок, що мета морального виховання, яка реалізується школою, полягає у формуванні дити-ни як соціальної істоти, розвитку в неї тих якос-тей, які є необхідними як для суспільства загалом, так і для того конкретного середовища, до якого вона безпосередньо належить. Моральне вихован-ня підростаючої особистості відбувається завдяки сприйняттю й усвідомленню змісту впливів, що надходять від педагогів та оточення і пов’язуються з моральним досвідом індивіда, його поглядами й ціннісними орієнтирами. У процесі морального виховання людини зовнішній вплив має індивіду-альне значення і в такий спосіб утворює суб’єкти-вне ставлення до неї. У зв’язку з цим формуються мотиви поведінки, прийняття рішень і моральний вибір особистістю власних вчинків. 
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Виктор Короленко, Владимир Шенкевич. Современные аспекты морального воспитания 
школьников 

В статье рассмотрена проблема морального воспитания детей в школе, проанализированы различ-
ные подходы к решению этой проблемы с учетом современных педагогических условий. Результаты 
проведенного анализа свидетельствуют о необходимости повышения уровня морального воспитания 
детей школьного возраста, что составляет основу общего морального развития подрастающей лично-
сти. На основе анализа психологической и педагогической литературы, рассмотрены различные пути 
повышения эффективности педагогического воздействия на современную молодежь. Результаты про-
веденного исследования указывают на необходимость использования в процессе морального воспита-
ния современных педагогических достижений, которые способствуют стремлению подрастающей лич-
ности к нравственному совершенствованию. 

Ключевые  слова :  моральное становление, моральное формирование, моральные ценности, вос-
питание. 

 
Vyktor Korolenko, Vladymyr Shenkevich. Modern aspects of moral health of schools 
Moral education is one of the forms of moral inheritance in society. In the perception of modern society moral 

is a synonym of ethics. Thus, the term «moral education» means the process of the purposeful forming of child 
moral values and reinforcement the habit complex which is proper to the norms and moral accepted in a society. 
Nowadays, when the standards of legal cruelty are widely presented in mass media, entertaining programs and 
computer games which children are involved in since their preschool age, moral education of young people claims 
special attention. 

In the present paper the problem of schoolchildren moral development and socialization is considered. Tak-
ing into account current pedagogical conditions various approaches to the issue particularly the ways of the mod-
ern youth psychological impact efficiency improvement have been analyzed. The results of the conducted research 
show the need for higher school children socialization level since it’s the basis of the personality development. The 
importance of innovative pedagogical achievements use in the course of young people moral education is stressed. 

Moral education is one of the forms of inheritance of morality in society. A moral is in understanding of mod-
ern society, is the synonym of ethics. Thus, under moral education it is possible to understand the process of the 
purposeful forming for the child of the moral settings, and also fixing of habits of conduct, proper to the norms 
and moral, accepted in society. Presently, when the standards of legal cruelty with people are widely presented in 
mass medias, entertaining transmissions and films, and also in computer games which children master from pre-
school age, moral education of children must spare the special attention. 

Key  words :  moral formation, moral formation, moral values, upbringing.  
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