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ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ

ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Соціальна  нестабільність  та  духовна  криза  суспільства  вимагають

розв’язання  широкого  кола  завдань,  пов’язаних  із  моральним  розвитком

особистості,  формуванням  гуманістичних  цінностей.  Саме  тому  особливої

актуальності  набуває  проблема  створення  ґрунтовної  бази  для  виховання

молодого покоління, в основі якої були б закладені принципи гуманізму. 

Гуманістичне  виховання  учнів  початкових  класів  стало  предметом

дослідження  багатьох  поколінь  педагогів,  психологів,  науковців.  Значний

внесок  щодо  формування  системи гуманістичних цінностей  зробили видатні

педагоги-гуманісти  Ш.  Амонашвілі,  Г.  Ващенко,  В.  Сухомлинський,  Є.

Шацький.  Праці  І.  Беха,  І.  Зязюна,  В.  Киричок,  О.  Пєхоти,   К.  Чорної

присвячені  питанням  впровадження  ідей  гуманної  педагогіки  в  систему

сучасної освіти.  Наукові дослідження Ю. Бондаренко, М. Горди, Л. Драчук, М.

Жулинського,  Г. Клочека, В. Коваль, Р. Мовчан, О. Слоньовської висвітлюють

проблеми  формування  гуманістичних  понять,  цінностей,  моральних  ідеалів,

духовного розвитку особистості. 

Однак,  аналіз  праць  у  досліджуваній  галузі  засвідчив,  що  науковці

недостатньо  уваги  приділяють  вивченню  педагогічних  умов  ефективного

формування  гуманістичних  цінностей  молодших  школярів  у  навчально-

виховній діяльності засобами художньої літератури.

«Сучасне  розуміння  гуманістичних  цінностей  освіти  спирається  на

антропологічні і соціокультурні координати. Сутність гуманістичних цінностей

у шкільній освіті полягає в тому, що дитина є головною педагогічною цінністю,

а  педагог  здатний  до  її  виховання,  соціального  захисту,  збереження



індивідуальності. А звідси центрованість на ідеях: людина не засіб, а мета, тому

не дитину треба пристосовувати до системи освіти, а освіту до неї»  — зазначає

О. Савченко [6. с.5].

Гуманістичні  цінності  формуються  не  одразу,  вони  проходять  через

поступовий  вибір  певних  видів  поведінки  і  досвіду  людей.  Спочатку  вони

з’являються  як  сукупність  звичок,  специфічні  форми  поведінки,  що

передаються  від  покоління  до  покоління.  Поступово  ці  форми  поведінки

закріплюються,  систематизуються  і  перетворюються  на  традиції,  обряди,

звичаї, ритуали. В них закладаються стандарти схваленої поведінки людей [3,

с.11].  «Взірці поведінки передаються через школу, інститути виховання, засоби

масової інформації, політики тощо. І поступово, метою довготривалого процесу

формування  гуманістичних  цінностей  є  утворення  ментальності,  як  способу

життя, характерного для даного типу суспільства» [5, с.79]. 

Ціннісна  орієнтація  за  всіх  обставин  лишається  притаманною

внутрішньому світу особистості, і в цьому розумінні проблема цінності — це

проблема  постійно  коригованої  ідентичності  — вважає  І.  Зазюн  [2,  с.  239].

Духовний світ особистості визначається мірою сформованості її гуманістично-

ціннісних орієнтацій, які, своєю чергою, визначаються діапазоном її суспільних

інтересів,  багатством  і  різноманіттям  взаємовідносин  із  суспільством.  При

цьому  найважливішим  параметром  залишається  самоутворення  ціннісного

світу особистості. Гуманістичні цінності виступають регуляторами поведінки,

які  спрацьовують на рівні фундаментального вибору, тим самим визначаючи

людину як особистість. Учений вказує, що виховання має підпорядковуватися

законам  розвитку  завдяки  визначенню  цілей  формуючого  педагогічного

впливу, які охоплюють такі складники: соціальне середовище як основний із

чинників впливу на особистість, що забезпечує її соціалізацію; рівень знань про

особливості  розвитку  особистості,  що  виховується  в  певному  середовищі;

наявність педагогічних кадрів — вихователів-педагогів, що здатні реалізувати

поставлені цілі [2, с. 239]. 



А. Лейчук зазначає, що дослідники досить часто використовують поняття

«загальнолюдські  цінності»,  а  також  ототожнюють  моральні  й  гуманістичні

цінності. Автор підкреслює, що моральні цінності автоматично не можуть стати

гуманістичними,  оскільки  термін  «гуманістичний»  означає  «спрямований  на

людину»,  а  отже,  потрібно  розрізняти  цінності  «для  себе»  і  цінності  «для

іншого»,  «заради  іншого»,  які  і  набувають  статусу  гуманістичних  й

реалізуються в педагогічній діяльності [4, c. 296]. 

Гуманістичні  цінності  належать  до  найбільш  значущих  складників

соціальної  структури  особистості  людини.  Їх  слід  розглядати  як  серцевину

особистості, що відображає не тільки ставлення до життя та життєдіяльності, а

й  оцінку  свого  місця  та  місця  іншої  людини  в  навколишньому  середовищі.

Вважаємо  за  доцільне  запропонувати  наступну  класифікацію  гуманістичних

цінностей: 1) повага до людської гідності: довіра, доброзичливість, скромність,

терпимість,  ввічливість;  2)  доброта:  благородство,  турботливе  ставлення  до

людей,  щирість,  добродушність,  великодушність,  тактовність,  миролюбність,

лагідність,  добропорядність,  милосердя,  безкорислива  допомога  іншому;  3)

співчуття,  чуйність:  сприйняття  іншого,  співпереживання,  жалісливість,

поступливість,  прихильність,  привітність,  уважність;  4)  справедливість,

самокритичність: чесність, правдивість, вірність, аналіз помилок, об’єктивність,

вимогливість;  5)  протидія  проявам  зла:  непримиренність  до  проявів

жорстокості,  байдужості,  антигуманних вчинків, мужність, пристрасність при

обстоюванні справедливості, принциповість, рішучість, критика недоліків.

Формування  гуманістичних  цінностей  засобами  художньої  літератури

буде  продуктивнішим  за  умов:  визнання  пріоритетної  ролі  виховної  мети  у

процесі роботи над художнім твором;  забезпечення проблемного підходу, що

полягає  у  моделюванні  таких  ситуацій,  які  будуть  стимулювати  учнів  до

висловлювання власних суджень про поведінку, вчинки, помисли персонажів;

зосередження  уваги  на  морально-етичних проблемах  творів  шляхом вдалого

відбору і узагальнення фактів гуманістичного змісту, а також накладання цих

ідеалів  на  гуманістичне  виховання  сучасних  школярів;  визначення  ролі



гуманістичних цінностей та їх антиподів у системі морально-етичних настанов

нашого  часу;  організації  взаємодії  на  основі  діалогу  і  співпраці  у  процесі

спільної  роботи,  що  ґрунтуватимуться  на  принципах  гуманістичної,

особистісно-орієнтованої  педагогіки;  використання  нетрадиційних  форм  і

методів виховної роботи. 

 Стійка  система  гуманістичних  цінностей  зумовлює  такі  якості

особистості,  як  надійність,  чесність,  вірність  певним принципам,  порядність,

толерантність, людяність. Обираючи цінність, школяр формує своє ставлення, а

відтак  і  свою  позицію  до  навколишньої  дійсності.  У  сучасній  школі

гуманістичне  виховання  повинне  бути  спрямоване  на  підвищення  загальної

культури  особистості,  залучення  до  національних  і  загальнолюдських

цінностей.
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