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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ 
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ

У статті розглянуто проблему підготовки вчителів до виховання у мо-
лодших школярів ціннісного ставлення до людини. Метою такої підготовки 
стало підвищення рівня педагогічних знань, стимулювання педагогічної цілес-
прямованості, формування педагогічної спостережливості, розвиток педаго-
гічної інтуїції, втілення педагогічного оптимізму. Досягненню цієї мети були 
підпорядковані лекційні, семінарські та практичні заняття. Проведена ро-
бота з вчителями позитивно позначилась на вихованні у молодших школярів 
ціннісного ставлення до людини.
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Зорієнтованість українського суспільства на демократичні ціннос-
ті і гуманістичну мораль зумовлює необхідність упровадження нових 
підходів і технологій у виховний процес початкової ланки школи, ко-
трі б визначали ставлення до людини як до мети, а не як засобу.

Це знайшло втілення в державних національних програмах 
«Вчитель», «Діти України», Національній програмі виховання ді-
тей та учнівської молоді, Наказі «Про основні орієнтири вихован-
ня учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» 
МОН молодьспорту України від 31.10.11 р. № 1243, «Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст.»

Різні аспекти ціннісного ставлення до людини досліджували І. Бех, 
С. Гаряча, О. Докукіна, К. Журба, В. Киричок, Г. Кирмач, Г. Назаренко, 
В. Рибалка, К. Чорна, І. Шкільна, Н. Щуркова, у працях котрих відо-
бражено сучасне бачення зазначеної проблеми. Однак і досі залиша-
ється недостатньо висвітленою проблема підготовки вчителів до ви-
ховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів.

Метою статті є висвітлення основних положень щодо підгото-
вки вчителів до виховання у молодших школярів ціннісного став-
лення до людини.

Незважаючи на накопичений значний потенціал у вихованні цін-
нісного ставлення до людини, початкова школа не спроможна ефек-
тивно використовувати його через поверхову обізнаність учителів із 
сучасними підходами і методиками виховання, відсутність виховної 
системи, невпевненість у своїх силах, дотримання авторитарного 
стилю у вихованні дітей молодшого шкільного віку.

Підготовка педагога до виховання ціннісного ставлення до лю-
дини в сучасних умовах має ґрунтуватися на гуманістичній етиці і 
моралі, які визначають її зміст і спрямованість.
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У зв’язку з цим існує нагальна потреба у підготовці педагога 
до здійснення такого виховання у сучасних умовах, що обумовлює 
необхідність у формуванні відповідних педагогічних умінь, які би 
сприяли впровадженню гуманістичних принципів у педагогічну 
практику, та розробленні на їхній основі технологій виховання у мо-
лодших школярів ціннісного ставлення до людини. Підготовка пе-
дагога має здійснюватися з опорою на творчу особистість вчителя та 
передбачати певну логічну послідовність, яка б забезпечувала особи-
стісне і професійне зростання вчителя; відповідні навички, необхідні 
для взаємодії з колегами, батьками і дітьми; та якості, що визначали б 
особистісну організованість, прагнення морально розвиватись і про-
фесійно зростати. Такі прагнення свідчать про мотиваційну спрямо-
ваність особистості, яка є важливою передумовою оптимізації вихо-
вання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини.

Підготовка вчителів до виховання ціннісного ставлення до лю-
дини у молодших школярів ставила за мету підвищити рівень їхньої 
педагогічної ерудиції, тобто розширити коло педагогічних знань із за-
значеної проблеми, які учитель активно застосовуватиме у началь-
но-виховному процесі; стимулювати педагогічну цілеспрямованість, 
потребу вчителя у плануванні та організації своєї роботи, готовність 
до змін завдань залежно від педагогічної ситуації; формувати педаго-
гічну спостережливість — розуміння вчителем сутності педагогічної 
ситуації, причинно-наслідкових зв’язків, з тим щоб краще зрозуміти 
та підтримати учня; розвивати педагогічну інтуїцію як здатність шви-
дко приймати педагогічне рішення з випередженням можливого по-
дальшого розвитку ситуації; спонукати до педагогічної імпровізації — 
знаходження ефективного педагогічного рішення і його втілення 
у виховну практику; втілювати педагогічний оптимізм, який ґрунту-
ється на вірі у здібності і можливості вихованців, здатність побачити 
у кожній дитині те позитивне, на що можна спиратися [4, с. 120].

Важливими складовими професійної компетентності вчителя 
щодо виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до лю-
дини є: знання про ціннісне ставлення до людини у теорії і практиці 
педагогічної науки, педагогічні уміння, педагогічна позиція, пси-
хологічні особливості особистості самого учителя, які забезпечать 
у молодших школярів ціннісне ставлення до людей.

Виховання ціннісного ставлення до людини має здійснюватися 
в атмосфері поваги до людської гідності вихованців, що надзвичай-
но важливо для самореалізації сутнісних сил дитячої особистос-
ті. Учитель повинен вміти довіряти дитині, розуміти її позицію та 
враховувати її, виявляти інтерес до її особистості, стимулювати та 
спрямовувати моральний розвиток особистості дитини; бути так-
товним; добре розуміти внутрішні стани дитини за її поведінкою, 
володіти засобами невербального спілкування (міміка, жести); во-
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лодіти засобами, що спонукають до активної взаємодії (приклади з 
власного досвіду, життя); долучати до спільної творчої діяльності; 
використовувати у своїй практиці гумор, бути готовим до усмішки, 
володіти тоном і півтоном, слухати і чути учня, не перериваючи його 
мовлення і навчальні дії; уміти впливати на учня не прямо, а опосе-
редковано і т. п.

Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до люди-
ни залежить від гуманістичної спрямованості особистості вчителя, 
який ставиться до дитини як до найвищої цінності, визнає її права 
на свободу і щастя, вільний розвиток і прояв своїх здібностей. Учи-
тель покликаний не лише дати освіту, а й підтримати людське в лю-
дині, володіти високими моральними якостями, ґрунтовними знан-
нями, педагогічними технологіями, а також постійно підвищувати 
свій фаховий рівень, який необхідний у практичній діяльності.

Важливим кроком у підготовці вчителів було переконати їх у не-
обхідності відмовитися від авторитарного стилю виховання та авто-
ритарної педагогіки і виробити стійку гуманістичну позицію. Учителі 
переконались у тому, що спілкування на гуманістичних засадах — це 
не вміння утримувати дисципліну, а долучення учнів до гуманістич-
них цінностей; спільна мова з учнями — це не домінування інтересів 
колективу й вимога слухняності, а мова довіри і поваги почуття гід-
ності дитини. Такий стиль педагогічного спілкування полегшує спі-
лкування для самих учнів, стимулює їхню ініціативу, самостійність 
суджень, критичність мислення, моральні почуття, їхню причетність 
до того, що відбувається у класі [1, с. 92]. Потрібно, щоб вихованці 
навчилися не лише ціннісно ставитись до інших, а й протистояти 
аморальним впливам, приниженню людської гідності, що без допо-
моги вчителя досягнути неможливо.

Робота вчителів, які брали участь у дослідженні, спрямовувалася 
на створення педагогічних умов для виховання у молодших шко-
лярів ціннісного ставлення до людини, що обумовило необхідність 
методичної допомоги вчителям. На базі Кіровоградського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлин-
ського, де були створені міська та обласна творчі групи вчителів, ме-
тодичні об’єднання, підготовка вчителів до виховання у молодших 
школярів ціннісного ставлення до людини здійснювалась на принци-
пах престижу педагогічної діяльності, розгляду процесу виховання 
ціннісного ставлення до людини у контексті сучасних вимог до ви-
ховання, системності і неперервності підготовки вчителів, розвитку 
їхнього творчого потенціалу і педагогічної ініціативи, врахування 
життєвого і професійного досвіду вчителя, інтересів і психологічних 
особливостей усіх учасників виховного процесу, доцільного вибору 
форм і методів виховання, використання сучасних, інноваційних ви-
ховних методик і технологій.
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Під час занять учителів знайомили з інноваційними методиками 
організації виховної діяльності у початковій школі, виховними мож-
ливостями, закладеними у групових, фронтальних й індивідуальних 
формах роботи.

У роботі з учителями наголошувалося на ролі особистого при-
кладу, оскільки вчитель для дітей є авторитетом і вони намагають-
ся його у всьому наслідувати, копіювати у манерах і вчинках. Успіх 
чи неуспіх педагога у взаємодії з дітьми багато в чому залежить від 
його особистісних якостей, уміння налагодити стосунки з дітьми. 
Якщо між учителем і учнями встановлюються добрі відносини, то, 
як правило, учні так само ставляться один до одного. В основі гу-
маністичного стилю лежить віра у можливості кожного учня. Стиль 
стосунків педагога з дітьми виявляється, насамперед, у змісті його 
моральних вимог, у системі стимулювання й оцінюванні діяльності 
дітей. Учитель повинен розуміти і співпереживати іншим та приді-
ляти увагу своєму власному внутрішньому світу [2, с. 41]. Молодші 
школярі надзвичайно чутливі до думки свого вчителя, тому кожну 
оцінку педагогові слід добре обдумати і обґрунтовувати.

Розроблена нами на основі концептуальних положень гуманісти-
чної педагогіки програма передбачала проведення підготовчої роботи 
з учителями експериментальних класів (участь у роботі творчих груп, 
виступ на конференціях, педагогічних і координаційних радах, засі-
даннях методичних об’єднань учителів і класоводів, вихователів ГПД, 
лекції, співбесіди та семінари-практикуми, методичні меседжі тощо).

Наведемо тематику лекційних занять для вчителів:
1. Теоретичні засади виховання ціннісного ставлення до люди-

ни у теорії і практиці виховання.
2. Філософсько-методологічні основи виховання ціннісного 

ставлення до людини у дітей.
3. Психолого-педагогічні особливості молодших школярів у ви-

хованні ціннісного ставлення до людини.
4. Сутність та структура ціннісного ставлення до людини у мо-

лодших школярів.
5. Діагностика рівнів вихованості ціннісного ставлення до лю-

дини у молодших школярів.
6. Теоретичне моделювання процесу виховання ціннісного став-

лення до людини у молодших школярів.
7. Організація позакласних заходів з виховання ціннісного ста-

влення до людини в учнів 1-4-х класів.
8. Вивчення передового педагогічного досвіду з проблеми вихо-

вання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів.
9. Роль сучасної сім’ї у вихованні ціннісного ставлення до люди-

ни у молодших школярів.
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10.  Використання ігрових методик у вправлянні ціннісного став-
лення до людини у дітей молодшого шкільного віку.

11. Педагогічний такт та гуманістична спрямованість вчите-
ля у вихованні ціннісного ставлення до людей в учнів 1-4-х 
класів.

12. Використання інноваційних технологій і методик у вихованні 
у молодших школярів ціннісного ставлення до людини: (кри-
тичне мислення, ейдетика, філософія для дітей, казкотерапія 
та ін.).

Наведемо тематику семінарських і практичних занять, які прово-
дилися на формувальному етапі роботи у ЗШ № 34 — ліцей «Сучас-
ник» Кіровоградської міської ради:

1. Сучасні методи виховання ціннісного ставлення до людей 
у молодших школярів.

2. Використання виховного потенціалу позаурочної роботи 
у вихованні ціннісного ставлення до людини в молодших 
школярів.

3. Використання рефлексивно-експліцитного методу у вихован-
ні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів.

4. Прийоми і засоби виховання ціннісного ставлення до людини 
в молодших школярів.

5. Використання виховного потенціалу уроків «Літературного 
читання».

6. Ігрові технології у вихованні ціннісного ставлення до людини 
у молодших школярів.

7. Роль інтерактивних вправ у роботі з дітьми молодшого шкі-
льного віку.

8. Тренінги для дорослих (учителів, батьків) з метою їх підгото-
вки до виховання ціннісного ставлення до людини у молод-
ших школярів.

9. Взаємодія педагогів і батьків як умова виховання ціннісного 
ставлення до людини у молодших школярів.

Учителі також брали участь у роботі науково-практичних кон-
ференцій, на яких висвітлювались проблеми специфіки виховання 
ціннісного ставлення до людини у школярів. Зокрема, на базі ЗНЗ 
№ 16 м. Кіровограда була проведена науково-практична конферен-
ція для вчителів експериментальних груп на тему: «Ціннісні виміри 
сучасного виховання молодшого школяра: основні підходи, тенден-
ції і перспективи».

У секції І «Теорія та практика виховання ціннісного ставлення 
до людини у молодших школярів» питаннями для розгляду були:

1. Методологічні засади виховання ціннісного ставлення до лю-
дини у молодших школярів.
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2. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших шко-
лярів в українській педагогіці.

3. Зарубіжний досвід виховання ціннісного ставлення до люди-
ни у дітей 6-10-ти років.

4. Ставлення молодших школярів у призмі вікових особливос-
тей.

Друга секція «Гуманізація виховного середовища початкової 
школи», яка працювала на базі ЗНЗ № 26 м. Кіровограда, опрацьо-
вувала такі питання:

1. Суб’єкт-суб’єктні стосунки вчителя і учня як умова вихован-
ня ціннісного ставлення до людини у молодших школярів.

2. Організація гуманістично спрямованої позаурочної виховної 
діяльності у початковій школі.

3. Педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до люди-
ни у молодших школярів.

4. Особистий приклад вчителя у вихованні ціннісного ставлен-
ня до людини у молодших школярів.

У третій секції «Роль сім’ї у вихованні ціннісного ставлення 
до людини у молодших школярів», яка працювала на базі ЗНЗ № 29 
м. Кіровограда розглядала питання:

1. Роль батьків у вихованні ціннісного ставлення до людини 
у молодших школярів.

2. Українські родинні пошанівні традиції.
3. Повага гідності дитини як важлива умова ефективного вихо-

вання молодших школярів.
4. Залучення дітей молодшого шкільного віку до доброчинної 

діяльності в умовах сім’ї.
Четверта секція «Сучасні форми і методи виховання ціннісного 

ставлення до людини у молодших школярів», яка працювала на базі 
ЗНЗ № 34 досліджувала питання:

1. Інтерактивні методи виховання ціннісного ставлення до лю-
дини у молодших школярів.

2. Міні-тренінги у вихованні ціннісного ставлення до людини 
у молодших школярів.

Під час підведення підсумків та ухвалення постанови науково-
практичної конференції ведучі кожної секції аналізували діяльність 
секції, коло питань, що розглядалось, робили висновки, приймали 
рішення. Постановою науково-практичної конференції визначалася 
низка заходів, запропонованих учасниками до впровадження у педа-
гогічну практику.

У «педагогічних меседжах» брали участь учителі ЗНЗ № 34 та 
ЗНЗ № 29 м. Кіровограда. У рамках «педагогічних меседжів» про-
водились конкурси «Подаруй радість іншим», «Не соромся доброти 
своєї», «Коли ми разом», ігри-формули «Любов до учнів», «Спокій, 
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стабільність, упевненість у собі», було зібрано «Скриньку добрих 
порад», «Перлинки педагогічного досвіду».

Учителі, які брали участь в експериментальній роботі, обміню-
вались досвідом через взаємовідвідування уроків та позакласних 
заходів, акції обміну ресурсами: ІКТ, посібниками, довідниками; 
брали участь у тренінгах, майстер-класах, презентаціях проведених 
заходів, у проектній діяльності, семінарах-практикумах, вивченнях 
думки батьків, аналізі педагогічних помилок.

Оптимізації самостійної роботи вчителів сприяли запропоновані 
нами методичні матеріали щодо організації виховної роботи у почат-
ковій школі, програма «Виховання ціннісного ставлення до людини 
у молодших школярів», розробки занять, програма роботи з батька-
ми, тексти для читання у сімейному колі, морально-етичні ситуації, 
методичні рекомендації щодо індивідуальної роботи з виховання цін-
нісного ставлення до людини у молодших школярів, інструкції щодо 
проведення діагностики та використання програми спостереження.

Підготовка вчителів є важливою педагогічною умовою успішного 
й результативного виховання у молодших школярів ціннісного став-
лення до людини у навчально-виховному процесі. Водночас подаль-
шого вивчення потребує проблема виховання ціннісного ставлення 
у дітей молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності, розроб-
лення змісту, форм і методів виховання ціннісного ставлення до лю-
дини у молодших школярів, упровадження інноваційних методик та 
технологій, спрямованих на виховання ціннісного ставлення до лю-
дини у молодших школярів, а також питання взаємодії сім’ї і школи 
у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів.
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В статье рассматривается проблема подготовки учителей к воспита-
нию у младших школьников ценностного отношения к человеку. Цель такой 
подготовки — повышение уровня педагогических знаний, стимулирование 
педагогической целеустремленности, формирование педагогической наблюда-
тельности, развитие педагогической интуиции, воплощение педагогического 
оптимизма, чему способствовали лекционные, семинарские и практические 
занятия. Проведенная работа с учителями положительно сказалась на вос-
питании у младших школьников ценностного отношения к человеку.

Ключевые слова: младшие школьники, учителя начальной школы, воспи-
тание ценностного отношения к человеку, педагогический опыт, профессио-
нальный рост.

O. P. Tretiak
Training of Teachers for Education of Primary School Children’s 

Value Attitude towards People
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gogical Sciences of Ukraine (9 Berlynskoho Str., Kyiv, Ukraine)
The article addresses the problem of training teachers for education of primary 

school children’s value attitude to people. The purposes of this training are to in-
crease the level of pedagogical knowledge, to stimulate educational focus, to form 
pedagogical observation ability, to develop educational intuitions, to implement ped-
agogical optimism. To achieve these aims, lectures, seminars, and workshops were 
used. A scientific conference and «pedagogical messages» promoted the exchange 
of teaching experiences and best practices. An important objective of this work was 
the formation of humanistic style of communication with younger students, which 
is characterized by respect for the dignity of the child, the understanding of issues 
of priority interest, trust and faith in children’s abilities and intrinsic strength. The 
work of teachers had positive impact on the education of primary school children’s 
value attitude to people.

Keywords: primary school children; teachers; education of value attitude to 
people, teaching experience; professional growth.
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