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         1.Вступ 

На  всіх  етапах  розвитку  суспільства  мораль є важливим  

регулятором  людської  поведінки, людських  відносин. 

Мораль ( лат. Moralis – моральний, від  mos (moris) – звичай, воля, 

закон, властивість) – система  поглядів, уявлень, норм, оцінок, які  

регулюють  поведінку людей; форма  суспільної  свідомості. 

Моральний  розвиток – рівень  засвоєння  уявлень  про  моральні  

норми, сформованості  моральних  почуттів  і  моральної  поведінки. 

Однією з найважливіших у педагогічній науці та практиці є 

проблема морального розвитку як провідної складової становлення 

особистості. Актуальність її зумовлена необхідністю підвищення рівня 

вихованості підростаючого покоління, особливо дітей з обмеженими 

розумовими можливостями. 

Сьогодні в Україні зростає роль морального виховання 

підростаючого покоління. У Законі України «Про освіту» метою освіти 

визначено всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 

свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 

творчого, культурного потенціалу народу. 

     Зміст морального виховання ґрунтується на таких моральних 

відносинах: 

- ставлення до політики власної держави, Батьківщини, інших країн і 

народів (громадянськість, патріотизм, повага до інших країн і 

народів); 

-  ставлення до праці (працелюбність, культура праці); 

- ставлення до суспільних надбань, матеріальних цінностей і природи 

(бережливість, турбота про збереження суспільних надбань і 

особистих речей, екологічна культура); 

- ставлення до людей (демократизм, колективізм, гуманізм, культура 

спілкування, товариськість, взаємоповага); 

- ставлення до себе (чесність, правдивість, скромність). 

Становлення уявлень особистості про світ, стосунки людей, про себе 

починається у дошкільному дитинстві одночасно з розвитком почуттів і 

моральних якостей (гуманізму, колективізму, любові до батьків та ін.). 

Перші уроки моралі дитина засвоює у сім'ї, опановуючи з допомогою 

батьків норми порядності, доброти, працьовитості тощо. 

Людина накопичує і вдосконалює свій моральний досвід, розширює 

та поглиблює свої знання, оволодіває новими цінностями на протязі всього 

життя. Однак, саме шкільні роки – це час найбільш інтенсивного розвитку 

особистості, формування характеру й поведінки. 

У процесі морального розвитку протягом шкільних років формується 
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спрямованість особистості – система мотивів поведінки. 

 Виховний процес у спеціальних освітніх закладах має загальну з 

масовою школою спрямованість, проте  має і свою специфіку, оскільки 

корекційна педагогіка виходить із розуміння виховання як процесу 

компенсації та корекції аномального розвитку особистості. 

 Для правильного вибору засобів педагогічного впливу і побудови 

системи виховання розумово відсталих школярів педагогу  необхідно 

добре знати особливості структури дефекту, розрізняти прояви, пов'язані з 

первинним порушенням і вторинними відхиленнями. 

 Важливо враховувати індивідуально-особистісні та вікові 

особливості кожного учня. З урахуванням цих даних намічаються як 

тактичні, так і стратегічні лінії індивідуального підходу до учня.                    

Домогтися хороших результатів у моральному вихованні можна лише тоді, 

коли воно зв'язано з іншими сторонами виховання. 

 Моральне виховання - це формування: 

- свідомості на основі загальноосвітніх знань і розумового розвитку 

дитини;  

- моральних почуттів; здійснюється в тісному зв'язку з естетичним 

вихованням; 

- моральних звичок і навичок поведінки, які найлегше виробляються в 

процесі трудового виховання; 

- рис характеру, багато з яких створюються в процесі трудового та 

фізичного виховання. 

Моральне виховання допомагає вирішувати завдання всебічного 

розвитку особистості дитини і коригувати її недоліки. 
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2. Основна  частина 

2.1. Сучасні підходи до морального виховання учнів з вадами 

інтелекту 

Проблеми, пов'язані з вихованістю дітей і підлітків, постійно 

знаходяться в центрі уваги педагогів. Розумово відсталі школярі повинні 

бути виховані так, щоб їх самостійна поведінка в різноманітних життєвих 

ситуаціях відповідала існуючим в суспільстві соціальним нормам.  

Наслідки ураження центральної нервової системи у школярів з 

вадами інтелекту значно ускладнюють виховну роботу з ними. Проте в цих 

дітей є і багато можливостей для розвитку. Тому мета виховання у 

спеціальній школі не виводиться із особливостей учнів. Вади 

психофізичного розвитку не можуть бути ґрунтом для формулювання 

особливих «дефектологічних» цілей і завдань, пристосованих до дефекту. 

Виховний процес так само спрямовується на всі сторони розвитку 

особистості, а його джерелами виступають діяльність і спілкування. У 

процесі виховання у дітей формують систему знань, переконань, навичок, 

якостей і рис особистості, стійких звичок поведінки, які слугуватимуть їм 

основою для подальшого самостійного життя. 

Проте реалізуються загальні виховні напрямки і цілі з урахуванням 

наявних у розумово відсталих дітей особливостей розвитку. Тобто загальні 

виховні завдання мають поєднуватись із корекційними. 

Моральне виховання – це цілеспрямований процес формування в 

учнів з вадами інтелекту стійких моральних якостей, потреб і почуттів, 

навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів 

моралі. Моральне виховання здійснюється лише за умови залучення учнів 

до різноманітної практичної діяльності (навчально-пізнавальної, 

громадянської, суспільно-корисної, трудової та ін.),  яка сприяє 

формуванню у них позитивних моральних стосунків та особистісних рис і 

якостей. 

 Принципи морального виховання розумово відсталого школяра 

Принципами морального виховання у вітчизняній педагогіці 

є цілеспрямованість, зв'язок виховання з життям, виховання в колективі, 

висока активність і самодіяльність учнів, повага до особистості вихованця 

і пред'явлення вимог до нього, врахування вікових та індивідуальних 

особливостей, єдність і цілісність виховного процесу. 

Всі ці принципи покладені в основу виховної роботи також і з 

розумово відсталими школярами. 

Своєрідність морального виховання в спеціальній школі 

визначається особливостями аномального розвитку розумово відсталої 

дитини, а саме:  

- особливостями пізнавальної діяльності; 

- особливостями емоційно-вольової сфери;  
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- особливостями формування характеру.  

Розглянемо кожну з цих особливостей і покажемо її вплив на 

моральне виховання учнів. 

 Особливості пізнавальної діяльності 

         Порушення пізнавальної діяльності ускладнює спілкування дитини з 

навколишнім світом. У результаті цього розумово відсталий школяр при 

надходженні в школу має недостатній моральний досвід. Сприймаючи 

факти дійсності, він недостатньо їх усвідомлює, не розуміє відносин між 

людиною і явищами суспільного життя. У взаєминах людей, в 

спостережуваних явищах дитина не вміє розкрити причинно-наслідкову 

залежність. Результатом цього є нерозуміння широких соціальних зв'язків і 

відносин.  

         Розумово відстала дитина не володіє достатнім запасом моральних 

уявлень і понять для аналізу норм і правил поведінки. Вона не може 

порівняти свою поведінку з поведінкою оточуючих, ясно собі уявити 

наслідки того чи іншого вчинку, дати правильну оцінку моральним 

спонуканням. Все це нерідко призводить до порушення норм поведінки, 

розбіжностям між словом і ділом. 

Однак у процесі навчання у зв'язку з розвитком мислення, мовлення, 

інтересів і пізнавальних здібностей розумово відстала дитина і морально 

розвивається. Чим більшим колом знань вона опановує, тим більше 

правильно орієнтується в житті, розуміє її зв'язки і відносини. До кінця 

навчання в спеціальній школі дитина, як правило, усвідомлює своє місце в 

житті, засвоює основні норми поведінки в колективі.  

Розумово відсталі діти характеризуються значним зниженням 

критичності і самокритичності, підвищеною сугестивністю. У зв'язку з цим 

діти можуть потрапити під негативний вплив, не розуміючи необхідності 

опору йому. 

   Порушення самокритичності в учнів негативно відбиваються на 

можливостях залучення їх до самовиховання. 

 Виникає важлива виховне завдання – допомогти дітям виділити, 

осмислити, узагальнити ті моральні норми, які підлягають засвоєнню. 

Важливо, щоб при засвоєнні правил поведінки в різних ситуаціях і видах 

діяльності учні були активні і виявляли емоційно-особистісну 

зацікавленість у правильному вчинку. 

 Особливості емоційно-вольової сфери        

Незрілість емоцій, їх особистісна спрямованість на задоволення 

примітивних потреб є фактором, що значно ускладнює виховання учнів 

спеціальної школи. 

Патологічні особливості емоційно-вольової сфери можуть бути 

наслідком неправильного ставлення до дитини батьків, дорослих. У цьому 

випадку педагог повинен конкретно знати, де і з чийого боку був 

допущений прорахунок у вихованні, намітити перспективу педагогічного 
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впливу на дитину. Неправильне ставлення до розумово відсталої дитини 

часто виражається в тому, що дорослі бачать у ній тільки хвору дитину, 

яка потребує допомоги, а сама нічого зробити не зможе. 

В результаті такого ставлення дитина швидко засвоює норми своєї 

поведінки: «я нічого сама не можу». Це може призвести до повного 

утриманства.  

         В інших випадках відносини складаються на підставі використання 

розумово відсталого в сім'ї як робочої сили. Це розвиває у дитини 

негативне ставлення до праці, зневіру в свої сили і можливості, а часто і 

негативізм.  

         Труднощі в моральному вихованні виникають і тоді, коли за 

зовнішніми вчинками оточуючі не бачать мотивів поведінки дитини. Іноді 

розумово відстала дитина поводиться зовні правильно, але в основі її 

поведінки лежить тільки мотив підпорядкування. І навпаки, неправильний 

вчинок відбувається не завжди з поганих мотивів. В основі цих вчинків 

може лежати нерозуміння ситуації і відносин, нестриманість, що є 

наслідком підвищеної збудливості нервової системи, або інші причини, в 

яких учитель зобов'язаний розібратися. 

Велике значення для подолання труднощів морального виховання, 

пов'язаних з відхиленнями емоційно-вольової сфери, має залучення дітей 

до колективної суспільно-корисної праці. 

  Особливості, пов'язані з відхиленнями в характері 

  У спеціальній школі формування характеру учня вимагає створення 

максимально сприятливих для цього умов. 

  Зв'язок школи з життям, організація різноманітних видів діяльності 

дуже важливі для формування характеру. У цих умовах дитина бере 

активну участь у вирішенні завдань, що стоять перед колективом, і у неї 

формується характер людини, що живе інтересами суспільства.  

         Розумово відстала дитина не здатна без допомоги подолати 

негативний вплив середовища, а часто замість цього пристосовується до 

нього. Тому формуванню характеру учня школи треба приділити велику 

увагу, використовуючи шкільне навчання, засоби естетичного виховання, 

роботу дитини в шкільних громадських організаціях і т.д. 

Таким чином, при моральному вихованні розумово відсталої дитини 

зустрічаються труднощі, пов'язані зі своєрідністю її особистості. Якоюсь 

мірою ці труднощі можуть бути подолані. Одночасно з усуненням того чи 

іншого відхилення необхідно формувати позитивні моральні якості і 

позитивний моральний досвід дитини.  
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2.2. Завдання  і  методи  морального  виховання 

         Завдання морального виховання: 

- формування в учнів етичних поглядів, переконань і світогляду; 

- формування навичок і звичок моральної поведінки; 

- виховання в учнів моральних почуттів; 

- виховання морально-вольових рис характеру; 

- виховання єдності між свідомістю та поведінкою. 

     Формування  моральної свідомості – складний і тривалий процес, 

який починається з засвоєння елементарних етичних уявлень і йде по 

шляху формування цілісної системи поглядів, в основі якої лежать 

переконання людини. Моральна свідомість дитини існує в уявленнях, 

поняттях, переконаннях, ідеалах. У дошкільному і молодшому шкільному 

віці формуються елементарні уявлення про мораль, судження про те, що 

добре і що погано, що можна робити і чого слід уникати. У цьому процесі 

дитина вчиться правильно оцінювати вчинки, обирати адекватну ситуації 

форму поведінки, усвідомлювати свої дії. Оцінювання вчинків 

відбувається за способом їх здійснення (як вчинив), результатами (які 

наслідки вчинку) і мотивами (чому так вчинив). 

  Формування  моральних переконань передбачає передусім 

формування світогляду, який дозволяє учням правильно оцінювати явища 

навколишньої дійсності, розбиратися в етичних нормах, свідомо їх 

засвоювати і вміло застосовувати на практиці. Це особливо складна і важка 

задача, коли йдеться про розумово відсталих школярів. 

     Формування  моральних почуттів, які представляють собою 

переживання людиною свого ставлення до моральних вимог, вчинків, дій, 

явищ суспільного життя – найважливіше завдання морального виховання.  

Моральні почуття, які є рушійною силою поведінки розумово 

відсталої дитини, виражають бажання та емоційні стани, забарвлюють 

психічні процеси. 

У ранньому віці емоції мають соціальний характер і виникають у 

процесі спілкування з дорослими, згодом – з однолітками. З часом 

моральні почуття стають глибшими, стійкішими, стосуються все ширшого 

кола явищ, що зумовлене збагаченням форм спілкування з дорослими та 

однолітками, опануванням різних видів діяльності. 

У учнів молодших класів формується почуття поваги до старших, 

почуття відповідальності за дисципліну, успішність, за дотримання 

режиму дня і правил внутрішнього розпорядку, почуття справедливості, 

готовність заступитися за скривдженого, почуття задоволення від добре 

зробленої роботи, від дотримання чистоти, порядку в побуті.  

         У учнів середніх класів формується почуття колективізму, дружби, 

непримиренності до нечесності, лінощів. У цей період особливо важливо 

виховувати у хлопчиків почуття поваги до дівчаток, а у дівчаток почуття 

власної гідності і скромності. У молодших підлітків виховується почуття 
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гордості за свій колектив, школу, місто, країну. 

У старших підлітків формується почуття відповідальності не тільки 

за свої справи вчинки, а й за вчинки оточуючих, всього колективу; 

готовність виступати проти недоліків, на захист слабких, скривджених.  

         Недостатня диференційованість переживань, егоцентрична 

спрямованість, слабкість інтелектуальної та вольової регуляції 

ускладнюють вироблення важливих моральних почуттів у розумово 

відсталих дітей. Це проявляється в тому, що формування вищих почуттів 

відбувається з відносним запізненням і значною працею.  

Формування  навичок і звичок моральної поведінки – важливе 

завдання морального виховання. Цей процес займає особливе місце в 

роботі з розумово відсталими дітьми. 

Навички моральної поведінки є невід'ємною складовою розвитку 

дитини, визначають її вчинки, зумовлюють ставлення до навколишньої 

дійсності, дорослих і однолітків. Адже важливо не лише те, як дитина 

поводиться, а й те, як вона приймає рішення про певний вчинок: 

самостійно чи під впливом дорослих. Звична поведінка дитини формується 

поступово, з набуттям досвіду. 

Часто рівень моральних уявлень випереджає розвиток поведінки 

дитини, оскільки формування навичок поведінки потребує більше часу і 

вправляння, ніж формування заснованих на пам'яті уявлень. Крім того, у 

процесі виховання педагог не завжди може забезпечити єдність знань дітей 

про моральні норми з вимогами дорослих щодо їхньої поведінки. Тому 

втілення уявлень про моральні норми у реальні вчинки дітей за різних 

життєвих ситуацій є дуже складним завданням. 

Властива багатьом розумово відсталим інертність  розумових 

процесів ставить успіх формування їх звичок у залежність від випадкових 

негативних вражень. Таке враження «може спровокувати імпульсивний 

вчинок, який в подальшому може зафіксуватися у вигляді звичного 

способу реагування. Вплив таких помилкових епізодичних дій на деяких 

дітей, яким властива інертність нервових процесів, досить велике, вони 

можуть служити основою виникнення інших звичок»(С.Я. Рубінштейн).  

Методи морального виховання 

Методи морального виховання — способи педагогічної взаємодії, за 

допомогою яких здійснюється формування особистості відповідно до мети 

і завдань морального виховання і вікових особливостей дітей. 

 До найпоширеніших методів морального виховання належать 

методи формування моральної свідомості, методи формування моральної 

поведінки, методи стимулювання моральних почуттів і мотивів поведінки. 

Найбільш поширеним групуванням методів виховання за їх ознаками 

є класифікація Ю.К. Бабанського: 

Методи формування свідомості учнів – словесні: розповідь, 

пояснення, бесіда, диспут; метод прикладу. 
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Розповідь. Тема розповіді повинна бути актуальною для класу. 

Важливою ознакою розповіді є її послідовність, логічність викладу 

інформації. Ефект буде помітним тоді, коли учні довіряють учителю, 

готові з ним співпереживати, а відповідна реакція буде очікуваною і 

позитивною. 

Пояснення – найбільш поширений метод тлумачення явищ, подій, 

правил і норм поведінки, розкриття соціального, морального, естетичного 

змісту вимог до дитини, вчинків, подій, явищ, допомога в оцінці учнями 

людських взаємин. 

Етичні бесіди – розмови вихователя з дітьми на моральні теми під 

час занять, у повсякденному житті. 

 Бесіда може проводитись як індивідуально, так і у колективній формі 

у таких видах: 

- бесіда-гра ( «Ввічливо - неввічливо»); 

- бесіда-інсценування ( «Культура телефонної розмови»); 

- бесіда, заснована на активній розумовій діяльності («Про чесність і 

слухняність», «Що таке совість», «У чому краса людини», «Як 

примирити «хочу» і «треба»?», «Про дружбу та товаришування»). 

Головне завдання етичних бесід полягає в роз'ясненні значення 

моральних норм і правил поведінки, аналізі вчинків дітей і дорослих, 

колективному обговоренні етичних проблем. Негативні прояви поведінки 

також можуть стати приводом для розмови, яка має на меті вироблення в 

дітей відповідної оцінки негативного вчинку і прагнення уникати його. 

Готуючись до етичної бесіди, педагог має враховувати, що досвід 

школяра містить окремі враження, результати спостережень, ставлення до 

вчинків літературних героїв та однолітків. Важливо актуалізувати для 

дитини цей досвід. Це допоможе дитині зрозуміти, що її дії стосовно іншої 

людини не байдужі дорослим, ровесникам і що вчинки в колективі, сім'ї, 

суспільстві мають моральний смисл. 

Бесіди повинні бути неповторними, ретельно підготовленими, добре 

організованими. Потрібно підвести учнів до самостійних висновків, менше 

говорити самому, а більше спрямовувати і поправляти учнів. Особливо 

складними є індивідуальні бесіди. З молодшими школярами бесіди 

потрібно проводити індуктивним методом (від конкретних вчинків до 

узагальнення).  

Вибір вихователем виду етичної бесіди залежить від конкретної 

педагогічної ситуації. Бесіди, які стосуються повсякденного життя, 

проводять в усіх вікових групах. Це обговорення прочитаних художніх 

творів або вчинків дітей (краще вести дітей від схвалення хорошого 

вчинку до засудження негативного), аналіз спостережень за поведінкою 

людей, розповіді про виконання доручень колективу. Нерідко для бесід 

спеціально відводять конкретне заняття, даючи заздалегідь завдання 

простежити за певним явищем, подією або подумати над конкретною 
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проблемою. 

Зміст, побудова, тривалість і методика бесіди залежать від її теми, 

віку дітей. Бесіди можуть бути колективними (з усією групою дітей), 

груповими (з кількома дітьми), індивідуальними. 

Для проведення індивідуальної бесіди важливо підібрати такий 

психічний стан учня, щоб він був здатний на відвертість, доцільно 

використовувати переконливі приклади. Вихованець повинен відчути, що 

педагог хоче йому допомогти усвідомити правильну суть вчинку, дії, 

явища. 

 Диспут – це прийом формування моральних переконань  шляхом 

суперечки, дискусії в процесі вербального спілкування з членами 

колективу. 

 Метод прикладу –  це метод виховання, який передбачає організацію 

взірця для наслідування з метою оптимізації процесу соціального 

успадкування. Роль педагога-вихователя у цьому процесі полягає в 

організації позитивного прикладу, який зміг би захопити вихованця. 

 Прикладом для виховання можуть бути батьки, інші рідні та близькі 

дитини, учителі-вихователі, особистості, які оточують вихованців у 

повсякденному житті; літературні персонажі. Важлива місія вихователя у 

пошуках ідеального прикладу полягає в тому, щоб особа чи персонаж, що 

має слугувати прикладом для вихованця, була по-справжньому носієм 

морально-духовних цінностей. 

 Вихованці, як і всі люди взагалі, перебувають не в ідеальному 

педагогічному вакуумі, а в реальному соціальному середовищі, в якому 

поряд з позитивними прикладами на дитину згубно можуть впливати 

приклади негативного змісту. Як же діяти в такій ситуації вихователеві? 

Передусім наполегливо формувати стійкі переконання як стрижень 

позитивної поведінки. Разом з тим, виходячи з конкретних умов, 

формувати у вихованців критичне ставлення до негативних проявів у діях 

людей, які їх оточують. 

 Негативні приклади використовуються тоді, коли йдеться про 

правове, антиалкогольне виховання, щоб показати недоцільність 

наслідування певних конкретних вчинків. 

 Переконування – це метод виховання, що передбачає умисний 

цілеспрямований вплив на свідомість, волю й почуття вихованців з метою 

формування в них стійких переконань, певних норм поведінки. Основним 

засобом реалізації вимог методу переконування є слово вихователя. 

 Особливості соціально-психічного розвитку дітей з вадами інтелекту 

характеризуються недостатнім рівнем сформованості здатності до 

самооцінки, аналізу можливих результатів власних дій. Тому в системі 

використання методу переконування вихователь змушений вдаватися до 

прийому розкриття можливих наслідків дій конкретного вихованця у 

певній ситуації з метою попередження негативних дій, наприклад 
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розкриття можливих наслідків у разі порушення техніки безпеки. 

Переконання тісно пов'язане з навіюванням. Воно адресоване до 

свідомості і передбачає глибоке розуміння якихось правил, норм 

життєдіяльності. 

Навіювання – цілеспрямований вплив вихователя на підсвідому 

сферу психіки школяра з метою формування в нього потреби активно 

вдосконалюватися. У процесі навіювання вчитель найбільше користується 

словом, різними засобами емоційного впливу на школярів. 

Методи формування досвіду позитивної поведінки 

Діяльність – важливе джерело збагачення досвідом суспільних 

відносин і суспільної поведінки. Відомо, що учні включаються у такі види 

діяльності: навчальну, самообслуговуючу, громадсько-корисну, 

продуктивну, ігрову, творчу. Виховують усі види діяльності, тому 

потрібно використовувати їх у комплексі. Необхідно поєднувати різні 

методи і прийоми привчання, вправ, формування досвіду позитивної 

суспільної поведінки. До діяльнісних методів виховання належать: 

педагогічна вимога, громадська думка, вправи, привчання, доручення, 

створення виховних ситуацій, колективні творчі справи. 

Педагогічна вимога – це педагогічний вплив на свідомість вихованця 

з метою спонукання його до позитивної діяльності або гальмування дій і 

вчинків, якщо вони мають негативний характер. Педагогічна вимога – це 

процес озброєння учнів нормами поведінки. Вимоги бувають прямі (наказ, 

вказівка) і непрямі (прохання, порада, натяк). Вимога впливає не тільки на 

свідомість учнів, а й активізує їхні вольові якості, перебудовує 

мотиваційну і почуттєву сферу діяльності в позитивному напрямі, 

сприяючи цим самим виробленню позитивних навичок і звичок поведінки. 

Поставлена учням вимога повинна бути доцільною, зрозумілою,  її 

пред'являють тоді, коли свідомість учня підготовлена до її сприймання. 

Щоб учні не заспокоювалися на досягнутому, вимоги повинні зростати. 

Якщо вимога справедлива, то учень скоріше буде її виконувати, а якщо 

вона дріб'язкова і формальна, то така вимога втрачає своє виховне 

значення і сприймається вихованцем як несправедливість. Крім того, 

вимога повинна ставитися чітко, переконливо, конкретно, тоді її виконання 

буде відповідальним. У школі існують єдині вимоги до учнів з боку всього 

педагогічного колективу, які ставляться систематично і послідовно. 

Вимога-прохання ставиться тоді, коли між педагогом і учнями 

встановилися добрі взаємини, довіра і повага. 

Вимога-довіра застосовується у вигляді різного типу доручень, як 

повага до учня. 

Вимога-схвалення використовується в тих випадках, коли учень 

домігся певних успіхів, а похвала педагога спонукає його до поліпшення 

діяльності. 

Вимога-натяк – це може бути жарт, докір, погляд або жест, 



 

м. Золотоноша  

14 Формування моральної поведінки учнів з вадами розвитку 

Л.А. Осауленко 

 

звернений до учня чи класу, вони застосовуються тоді, коли для одержання 

бажаного результату потрібен незначний вплив. 

Вимога-умова ставиться учням тоді, коли для виконання бажаної для 

них діяльності їм необхідно спочатку зробити щось інше. 

Вимога-осуд полягає в негативній оцінці конкретних дій і вчинків 

учня і розрахована на гальмування небажаних вчинків та стимулювання 

позитивних. 

Найбільш різкою формою вимоги є погроза. Погроза має бути 

обґрунтованою, а невиконання вимог повинно призвести до реалізації 

погрози до кінця. 

Громадська думка – відображення колективної думки, активна 

впливова сила в руках умілого вихователя. Для формування громадської 

думки вчитель залучає вихованців до колективного обговорення явищ і 

подій у житті класу, школи, привчає учнів давати їм принципову оцінку. 

Громадська думка це вимога, і вона повинна формуватися наперед, не 

чекаючи негативного явища, спрямовуватися на тих, хто з нею рахується, 

обережно пристосовуватися до учнів підвищеної емоційності та вказувати 

вихід зі становища.  

Вправи – багаторазове повторення певних дій, вчинків, це не 

механічний, а свідомий творчий процес. У результаті вправ формуються 

уміння, навички, звички, нові знання, манери поведінки, розвиваються 

розумові здібності. Учні щоденно вправляються у виконанні розпорядку 

дня, вимог шкільного режиму, у навчальній і трудовій діяльності. До 

застосування вправ педагог повинен підходити вдумливо і творчо, 

дотримуватися таких вимог: обґрунтованість необхідності вправ, 

доступність вправ, їх систематичність, достатня кількість для формування 

певних навичок і звичок поведінки. 

Привчання – організація планомірного і регулярного виконання 

дітьми певних дій з метою перетворення їх у звичні форми поведінки. 

Метод привчання має особливе значення у вихованні, учень повинен 

постійно дотримуватися певних вимог з перших же днів перебування у 

школі. Привчати потрібно за допомогою чітких правил, показів зразка. Для 

цього потрібен час, поспішність шкодить. Важливе значення має 

доброзичливий контроль і самоконтроль.  

Доручення – це метод виховання, який своєю метою має вправляння 

в позитивних діях і вчинках. Застосування цього методу вимагає 

врахування індивідуальних особливостей учнів. Одержавши доручення, 

учень повинен усвідомити його важливість, значення для колективу і для 

себе. Доручення повинне бути посильним для учня, нескладним, педагог 

повинен навчити учня виконувати його і з часом ускладнювати. 

Ефективність доручення як методу виховання значною мірою залежить від 

організації контролю за його виконанням. Виконання доручень повинно 

оцінюватися. 
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Створення виховних ситуацій поділяються на дві групи: а) творчі 

прийоми: доброта, увага, піклування, пробудження гуманних почуттів, 

прояв засмучення, зміцнення віри в свої сили, довіра, залучення до цікавої 

діяльності; б) гальмуючі прийоми: паралельна педагогічна дія, наказ, 

ласкавий докір, натяк, показна байдужість, іронія, розвінчання, прояв 

обурення, попередження. 

Для створення виховних ситуацій необхідно визначити умови, 

продумати свої дії і вчинки, викликати в учнів нові почуття, думки, 

позитивні мотиви. 

Колективна творча справа  — це спільний пошук кращого 

розв'язання важливих завдань колективу і особистості щодо поліпшення 

навколишнього життя.  

Колективні творчі справи бувають: пізнавальні, трудові, художні, 

спортивні, святкові. 

Пізнавальні: вечір веселих завдань, конкурс "Випробуй себе", вечір-

подорож, турнір знавців тощо. 

Трудові: трудова атака, трудовий десант, фабрика подарунків, 

операція «Турбота». 

Художні: конкурс читців, танцюристів, інсценізовок, вечір «В гостях 

у казки». 

Спортивні: «Веселі старти», спартакіада. 

Святкові: новорічний вечір, день 8-го Березня, День учителя, День 

іменинника тощо. 

 Самим ідеальним результатом виховання можна вважати такий 

моральний розвиток особистості, при якому відбувається повний збіг 

рівнів розвитку моральної свідомості і моральної поведінки. 

         Однак домогтися єдності свідомості і поведінки навіть у процесі 

виховання нормальних школярів буває дуже важко. Тим більше складна ця 

задача, коли йдеться про учнів спеціальної школи, так як розрив між 

свідомістю і поведінкою у них буває ще більш значним. 

Методи стимулювання позитивної поведінки  

Ця група методів регулює, коригує і стимулює поведінку, діяльність 

і вихованість учнів. 

 Стимулювання (від лат. stimulo – збуджую, заохочую) – означає 

спонукати до дії, давати поштовх, заохочувати. Основні методи 

стимулювання – гра, змагання, заохочення і покарання –  покликані 

регулювати і коригувати діяльність та поведінку вихованців. 

Заохочення – метод вираження схвалення поведінки і діяльності 

вихованців. Він закріплює позитивні навички і звички. Дія заохочення 

основана на збудженні позитивних емоцій. Види заохочення досить 

різноманітні: схвалення, похвала, подяка, нагорода, важливе доручення. 

Схвалення – найпростіший вид заохочення. Схвалення педагог може 

висловити жестом, мімікою, поглядом у вічі, фізичним дотиком, 
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позитивною оцінкою поведінки чи роботи учня, колективу; використанням 

висловів, які передають щире захоплення вихованцями ("Мені 

подобається, як ти це зробив", "Дякую, що ти спробував", "Молодець!", 

"Дуже добре" і под.); висловів, які заохочують цілу групу, не нехтуючи 

при цьому жодним учнем ("Ваша група робить успіхи!", "Мені приємно 

працювати з вами"). 

Заохоченням більш високого рівня є вдячність, нагородження тощо, 

які викликають і підгримують стійкі позитивні емоції, дають вихованцям 

чи колективу довгочасні стимули, бо вінчають наполегливу працю. 

Використовуючи цей метод, слід дотримуватися ретельного 

дозування і відомої обережності: 

- заохочувати слід не тільки вихованців, які домоглись успіху, а й 

тих, хто проявив працелюбство, відповідальність, чуйність, допомагаючи 

іншим, хоча й не домігся високих результатів; 

- обираючи заохочення, важливо знайти міру, гідну вихованця: 

непомірна хвала спричиняє зазнайство; 

- заохочення потребує особистого підходу; важливо своєчасно 

підтримати невпевненого, відстаючого; 

- головним у сучасному шкільному вихованні є дотримання 

справедливості; вирішуючи питання заохочення, слід радитися з 

вихованцями. 

Гра і змагання задовольняють природну схильність дітей до 

здорового суперництва й самоутвердження в колективі. Змагання 

забезпечує випробування людиною своїх здібностей, відчуття товариської 

взаємодопомоги, передбачає порівняння результатів діяльності, заохочення 

її учасників, сприяє розвитку нахилів, спонукає до наслідування 

загальноприйнятих норм поведінки. Змагання супроводжують позитивні та 

негативні емоційні реакції: захоплення, радість з приводу успіхів,  і 

заздрість обурення з приводу поразки. Одна з важливих завдань 

вихователя – навчити дитину програвати. Гра – це прообраз життєвих 

ситуацій, де можливі невдачі і програвання. Через гру вихованець може 

зрозуміти, що програвання  це не трагедія і що, для успіху потрібні 

старання і праця. Важливими умовами проведення змагань є 

демократичний підхід до ідеї змагання, висвітлення його результатів, 

залучення учнів до обговорення й аналізу, їх матеріальне і моральне 

стимулювання. 

Покарання – вплив на особистість школяра, який відображає 

засудження його дій, вчинків, що суперечать нормам, з метою їх 

припинення, запобігання у майбутньому. Призначення покарання – 

виховувати у школярів вміння гальмувати виявлення тих якостей, прагнень 

здійснення вчинків, які в певних умовах суперечать вимогам норм моралі. 

Поширена думка, що покарання потрібно для того, щоб викликати 

негативну емоцію (біль, страх). І за теорією рефлексів, дитина запам'ятає 
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цей випадок і не буде себе так вести. Та можна звернути увагу на такий 

приклад,  відбування покарання у виправних закладах, насправді не 

виправляє її. Буває, що під страхом покарання учень припиняє робити те, 

що заборонено. Однак, частіше він підстроюється і маскується. 

Трапляється, що він веде себе правильно при одному дорослому, а при 

іншому розпускається.  

Покарання, як і заохочення, слід використовувати тільки як 

виховний засіб. Воно має викликати в учнів почуття сорому і провини, 

намір не повторювати подібного. Покарання, що принижує їх гідність, не 

дасть позитивного результату. Знаючи учня, розуміючи його духовний 

стан і мотиви, що спонукають до певних вчинків, вчитель може визначити 

необхідність і міру покарання. 

Беручи за основу особливості впливу на учня, виділяють такі види 

покарань:  покарання-осуд; покарання-вправляння (наприклад, погане 

виконання обов'язків чергового у класі карається додатковим 

чергуванням); покарання-обмеження (обмеження щодо отримання певних 

благ: можливості поїхати на екскурсію, тимчасова заборона відвідування 

цікавих занять). 

Покарання має бути таким, що не ображає людську гідність, 

ґрунтуватися на добродушності педагога і повазі до особистості дитини. 

Воно повинне викликати в учня переживання, почуття провини, докори 

совісті, прагнення змінити поведінку, підвищувати його відповідальність 

за власну поведінку, зміцнювати дисциплінованість, розвивати 

несприйняття негативного, здатність протистояти негідним бажанням. 

Звернемося до характеристики найбільш вживаних і виправданих 

форм покарання: найбільш поширеною формою покарання є зауваження 

вчителя. Зауваження повинне бути звернене до конкретного порушника 

вимог педагога, правил для учнів. Воно робиться у ввічливій, але 

категоричній формі і здійснюється звичайно за допомогою прямого 

безпосереднього вимоги.  

В окремих випадках педагогом може бути використана така форма 

покарання, як наказ учню встати біля парти. Таке покарання доцільне в 

молодших і підліткових класах, по відношенню до непосидючих, 

незібраним учням. Ставши біля парти, знаходячись під пильним поглядом 

учителя, привертаючи до себе увагу всього класу, учень мимоволі 

зосереджується, набуває зібраність. Переконавшись, що до нього дійшов 

сенс покарання, учителю варто негайно посадити його так місце. Помилку 

роблять вчителі, які ставлять учня біля парти часом надовго. Тривале 

стояння попросту шкідливе, стомлює його, покарання, перетворюючись у 

своєрідне приниження, викликає природний протест. 

Іншою формою покарання, також обумовлює регулювання прав і 

обов'язків учня, є відсторонення на якийсь час від роботи, від участі в 

колективному  справі. Використання цієї форми доцільно в тому випадку, 
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якщо покараний позитивно ставиться до даної діяльності, дорожить 

можливістю брати участь у нею разом зі своїми однокласниками. 

В позиції вихователя повинно мудро поєднуватися розуміння дитини 

і безумовна твердість в зупинці тих дій, які не можна робити. 

Загальні правила покарання: 

- не можна пропускати, або надовго його відкладати; 

- покарання назначають у відносно спокійному доброзичливому тоні; 

- покарання не можна здійснювати в стані гніву, щоб воно не було 

надмірним, і не мало вигляда акта помсти; 

- не можна принижувати дитину грубою недоброзичливою критикою; 

- дитині слід роз’яснювати причину незадоволення дорослого і те, що 

від неї чекають. 

Карати дитину краще, позбавляючи її приємного, чим роблячи їй 

неприємне. Для цього потрібно мати запас справ, свят, традицій, які б 

створювали зону радості. За вчинені порушення дитина позбавляється 

участі в них. 

 Нетрадиційні форми організації виховної роботи 

      Нетрадиційний  виховний захід – це захід, який має нетрадиційну 

форму та структуру проведення. Такі заняття наближають шкільне 

навчання до життя, реальної дійсності. 

      Достоїнства нетрадиційних форм виховної роботи: 

- сприяють розкутості в навчально-виховному процесі; 

- привносять різноманітність в шкільні будні; 

- оживляють атмосферу в колективі, піднімають настрій; 

- активізують дітей. 

      Прикладами форм нетрадиційної виховної роботи є: тренінги, 

конкурси, екскурсії. 

       Тренінг – це форма спеціально організованих дій, в ході яких 

вирішуються питання формування у вихованців певних знань, вмінь, 

відношень (до себе, людей, природи, труду, обов’язків); підвищення їх 

пізнавальної активності; створення установки на творчість, пошук.  

      Виховний тренінг – форма позакласної роботи, яка сприяє 

вихованню школярів, прилученню їх до духовних загальнолюдських 

цінностей. Заняття у формі тренінга проводиться під  керівництвом 

ведучого. Учасники розміщуються по колу, що сприяє створенню 

сприятливих умов для спілкування. 

      Свято – спецефічна форма виховання, яка містить різні види 

діяльності дітей. Тому свято вважається стрижневою формою роботи, 

навколо якої і в тісному взаємозв’язку з нею організовуються заходи, ігри і 

т. п. 

 Свято – яскрава подія в житті школярів, що відрізняється своєю 

незвичністю, сюрпризністю. Ось чому вони дуже люблять цю форму 

організації своєї життєдіяльності, та із задоволенням в ній беруть участь. 
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 2.3. Моральна орієнтація учнів засобами художнього слова 

Вибір засобів виховання залежить від провідної задачі, віку 

вихованців, рівня їх загального й інтелектуального розвитку, етапу 

розвитку моральних якостей.  

Дієвим засобом формування  уявлень про взаємовідносини людини і 

природи, людини і людини є робота з художніми творами. Художня 

література активно впливає на почуття і розум дитини, розвиває її 

сприйнятливість, емоційність, що сприяє появі живого відгуку на різні 

життєві ситуації, формує світосприйняття. В процесі сприймання художніх 

творів дитина поводиться дуже щиро, активно вживається у подані 

ситуації, бере на себе ті чим інші ролі, прагне передати в різній формі 

здобуті враження, уявлення, почуття. Літературний матеріал надає чудові 

зразки поведінки чи антиповедінки, які дитина наслідує чи засуджує, 

реалізуючи потребу в удосконаленні власної поведінки.  В нашій  

вітчизняній та зарубіжній дитячій літературі є багато творів, що 

розкривають важливість дотримання загальноприйнятих моральних норм. 

 Твори для дітей можна порівняти із сердечним словом педагога. 

Доступне й ясне, воно розкриває школяреві сенс вчинків і значення 

адресованих йому вимог. Бадьоре і впевнене слово мобілізує сили учня, 

надихає його вірою в самого себе. Змістовне й образне – розширює 

дитячий світогляд, учить школярів відкривати нове в предметах, явищах, 

людях. Гнівне і палке – викликає сором і каяття, гаряче бажання 

спокутувати свою провину. Дотепне і влучне – активізує дитячу думку. 

Сердечне і чуйне слово примушує вихованців довірливо відкривати свою 

душу, ділитися почуттями і думками.  
Особливого значення для формування моральних якостей 

особистості набувають твори, які розкривають етичні норми поведінки. На 

їхньому матеріалі школярі вчаться оцінювати вчинки героїв, а через них 

вчинки товаришів і власну поведінку.  

Серед творів, які мають особливий вплив на дітей, можна виділити 

казки, вірші, прислів`я.  

У віршах поетичне слово розкриває найтонші емоційні відтінки 

рідної мови. Завдання педагога – донести до учнів думку і почуття 

художнього твору, використати його в справі виховання.  

Прислів`я і приказка  – це своєрідний кодекс моральної поведінки, в 

них можна знайти пораду, підтримку, осуд ( «Любиш кататися, люби й 

саночки возити», «Бджола жалить жалом, а чоловік – словом»). Прислів`я 

проголошують, з одного боку, педагогічну ідею, а з другого – здійснюють 

педагогічний вплив. Пояснюючи прислів`я, діти прилучаються до народної 

мудрості.  

Молодших школярів прислів`я приваблюють співзвуччям, ритмікою. 

Поезія тут виступає формою збереження і поширення народної мудрості, 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
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досвіду пізнавальної діяльності, свідомості, засобом впливу на думку і 

вчинки людей. Як твердив К. Д. Ушинський, пояснення прислів`я – це 

завжди розв`язування розумової задачі.  

           В процесі роботи з дитячими художніми творами можемо виділити 

такі методи формування свідомого ставлення до моральних цінностей: 

роз’яснення і навіювання конкретних загальноприйнятих норм і правил. 

  Педагог повинен доступно розкрити сутність конкретних норм і 

правил, продемонструвати, до чого призводить ігнорування їх. При цьому, 

як застерігав великий педагог К.Д. Ушинський, не повинно бути 

настирливих повчань і вмовлянь, які часто не доходять до свідомості дітей. 

Навіювання ґрунтується на схильності дитини до наслідування і 

високої емоційності. Особливої уваги потребують несміливі, замкнені діти, 

використання навіювання щодо яких може підтримати їхнє прагнення до 

активної поведінки, збудити віру у власні сили. 

Казка як засіб виховання і навчання учнів 

Казка – найпопулярніший в молодшому шкільному віці вид 

літературної творчості, що розкриває безмежний світ людської уяви. У 

казках відображений світогляд народу, педагогічний досвід виховання 

підростаючих поколінь. 

Казка – джерело морального виховання. Завдяки казці дитина здатна 

пізнавати світ не лише завдяки розуму, але й всім серцем. Сьогодні 

потреба в казці є дуже нагальною. Бо саме вона показує дитині, де 

прокладені життєві правильні шляхи людини, в чому її нещастя і 

відповідно щастя, і яка розплата за скоєні вчинки. 

Образи позитивних казкових персонажів давно стали для дітей 

втіленням кращих якостей людини. Молодший школяр уважно стежить за 

розвитком казкового сюжету, відверто реагує на вчинки героїв, віддає свої 

симпатії позитивним героям, засуджує негативних. Казка знаходить вірний 

шлях до серця школяра, впливає на розвиток світогляду, ставлення дитини 

до навчання, товаришів, рідних, учить бути правдивим, чесним, відвертим, 

зневажати неправду, боротися з грубістю, лінню, байдужістю, одне слово, 

розкриває кращі душевні якості. Для школяра казкові персонажі й 

стосунки – мірило власної поведінки і поведінки товаришів. Казка стає 

першим пізнанням життя, його моральних основ, соціальних 

взаємовідносин.  

Слухання казки, на думку вчених, допомогає молодшому школяру 

навчитися розуміти внутршній світ героїв, а через них і внутрішній світ 

інших людей, вчить співчувати їм, набути впевненості у собі. 

Використання тематичного багатства казок істотно впливає на формування 

культури поведінки у молодших школярів, позначається на їхній поведінці 

та вчинках. 

Казка дає поштовх  розвитку в  дитини, таких моральних цінностей, 

як повага до старших, ввічливість, слухняність, справедливість. 
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Симпатія дітей завжди на боці позитивних героїв. Добро торжествує, зло 

карається, а це у свою чергу є добрим виховним моментом. 

 Коли йде мова про національне виховання дитини як громадянина 

своєї країни, треба використовувати передусім казки свого народу. Адже в 

них відображено національний дух етносу, побут, звичаї, особливості 

культури, взаємин людей, що є основою формування національного 

менталітету. Одночасно дитину треба поступово вводити у світ казок 

інших народів. 

Українські народні казки є підручником морального виховання 

дитини і сприяють розвитку етичних почуттів, без яких неможливо уявити 

співпереживання до людського горя, а також велич душі.  

Народні казки мають свою педагогічну направленність: виховують, 

навчають, застерігають, призивають до діяльності, вчать і навіть лікують. 

          Одні казки виховують любов до рідної землі, рідної домівки, рідної 

матері, інші – до народу і Батьківщини в цілому. Усі вони прославляють 

мудрих, хоробрих та працьовитих людей і засуджують зрадливих, ледачих 

і підступних. 

Дружбу та відданість бачимо у казці «Котик і Півник», 

працелюбство та ледарство цікаво та з мораллю висвітлює казочка «Круть 

і Верть», згрупованість та родинну підтримку казка «Ріпка». 

«Коза-дереза» ілюструє щирість, люб'язність, , товариськість, повагу 

до друзів; 

 «Лисичка та Журавель» – товариськість, щирість, гостинність; 

«Телесик» – любов та повагу до батьків, чуйність, сміливість; 

«Кирило Кожум'яка» – повагу до старших, відвагу, взаємодопомогу, 

товариськість; 

«Котигорошко» – шанобливе ставлення до матері, любов до землі, 

порядність, чуйність, хоробрість, мужність; 

«Дідова дочка та бабина дочка» – доброту, співчуття, щирість, 

щедрість, працьовитість, чуйність; 

«Мудра дівчина» – любов та повагу до батьків, мудрість, щирість, 

чуйність, порядність; 

«Названий батько» – доброту, правдивість, щедрість, щирість, повагу 

до старших, співчуття. 

Працьовитому та миролюбному українському народу доводилось 

часто обороняти свій край від ворогів, отож у казкових оповідях герої, що 

боролися зі злом щедро обдаровувались визначною силою, красою, 

відвагою, наприклад, Котигорошко, Кирило Кожум’яка. 

Жіночі ж образи – це любляча мати, дбайлива господиня, добра 

берегиня, помічниця –  відобразились у образі дівчини, що доглядала 

стареньких в «Кривенькій качечці», роботящої дівчини у казках «Дідова 

дочка і бабина дочка» та «Кобиляча голова». 

 Розвиток дитини за допомогою казки сприяє вмінню думати, 

http://mir-skazok.net/?page_id=7878
http://mir-skazok.net/?cat=100
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активізує мовну і пізнавальну діяльність. 

Текст казок – прекрасний матеріал для формування навичок 

зв’язного мовлення. Молодші школярі із задоволенням розповідають 

казки. Вони ладні грати в придуманих казкових героїв, і це треба всіляко 

підтримувати. 

Аналіз казок збуджує дітей до формулювання оціночних суджень. Це 

важливо для розвитку мислення молодших школярів. Як свідчить практика 

проведення годин читання, учні дають різні оцінки вчинкам одних і тих 

самих казкових героїв. Як діяти в цьому випадку, підкаже ситуація. Але 

одне можна рекомендувати напевно: гідність дітей не можна принижувати. 

Не слід категорично відкидати їхні думки. Найкраще показати, що одне із 

суджень найбільш вдале, а в окремих випадках і залишити всі оцінки, 

висловлені школярами. 

Під час читання казок рекомендується роботу над казкою проводити 

як над реалістичним оповіданням. Не потрібно знижувати зацікавленість 

дітей, пояснюючи, що "так в житті не буває", що це вимисел. 

Діти з захопленням грають у героїв казок, готують маскарадні 

костюми, а на святкових заходах з інтересом відтворюють повадки 

улюблених персонажів.  

 Дуже полюбляють діти творчі завдання над казкою: придумати за 

початком продовження казки. Написані казки можна інсценізувати, 

драматизувати, зробити до них ілюстрації, намалювати їх на асфальті. 

Драматизація у свою чергу допомагає вибрати прихильну інтонацію, тон 

голосу, міміку, жести. У цих випадках доречно скористатися масками, 

деталями костюмів героїв літературних казок. Такі вистави дуже 

захоплюють дітей, надають вихід їхнім емоціям. 

Діти охоче читають і слухають казкові пригоди, тому вихователь має 

використати це бажання для розвитку їхніх пізнавальних інтересів та 

формування морально-етичних та естетичніих якостей та почуттів. 

Моральне виховання школярів через твори В.О.Сухомлинського 

Багато видатних педагогів стверджують, що саме морально – етичні 

настанови, отримані у ранньому віці, залишаються у людини на все життя. 

Це означає, що іноді людина може не розуміти, чому вона вчинила так, а 

не інакше, чому не може через щось переступати. Розвиваючи духовну 

культуру дитини, перед усім варто розвивати емоційну чутливість, 

закладати основи моральності, допомагати відчути єдність всього живого 

на землі. Саме у розв’язанні цих завдань допомагає спадщина В.О. 

Сухомлинського – невичерпне джерело літературного матеріалу з 

морально – етичної тематики. В.О. Сухомлинський зазначав, що справжнє 

моральне виховання неможливе без виховання емоційного. Емоційна 

сприйнятливість до моральних істин, ідей, принципів стає реальністю тоді, 

коли дитина, пізнаючи світ, входить до нього активно, дієво.  

Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського переконує у тому, що  
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кожний педагог, маючи справу з дитячими душами, повинен постійно 

вдосконалювати власний духовний потенціал, щоб завжди у всьому бути 

«ідеалом людяності» для своїх вихованців, вміти проникати в духовний 

світ кожного з них, закладаючи основи найважливіших цінностей життя: 

істини, добра, краси. Адже спрацьовує «закон бумеранга»: що ми 

вкладаємо у душі своїх нащадків, те обов’язково повертається нам 

сторицею. 

У В.О. Сухомлинського ми знайомимося з оригінальною методикою 

виховання культури почуттів, з його відомими методичними прийомами 

створення емоційних ситуацій, як опори у вихованні та подорожі у світ 

краси і добра. В.О.Сухомлинський писав, що вчити відчувати це головне, 

що є у вихованні. У творчості В.О.Сухомлинського червоними нитками 

проходять дві головні ідеї, взаємопов’язані та взаємозалежні між собою: 

перша – оспівування краси рідної природи у різні пори року, виховання 

любові до кожної травинки, кожної грудочки рідної землі; друга – 

оспівування краси людських стосунків, до батьків, повага до старших, 

дружби, взаємодопомоги. 

Як промінь, «що пронизує зміст людських вчинків», вбачає почуття 

В. О. Сухомлинський, а моральності він відводить основне місце у своїй 

педагогічній системі. На його думку, казка — активне естетичне 

мистецтво, яке захоплює усі сфери духовного життя дитини: розум, 

почуття, уяву, волю. Казковий жанр розвиває мислення кожної дитини, 

сприяє створенню інтелектуальної атмосфери в дитячому колективі. Вона 

оволодіває почуттями учнів, тому що через казку діти пізнають світ не 

тільки розумом, але й серцем. «Діти розуміють ідею лише тоді, коли вона 

втілена у яскравих образах. Казка — благородне і нічим не замінне 

джерело виховання любові до Вітчизни».  

І саме особливості казки визначаються тим, що вона несе не просто 

певну інформацію, а викликає в дитини емоційні переживання, радість, 

сум, ненависть, обурення, переживання, біль.  

Він наголошує на тому, що емоції у дітей знаходять своє 

продовження в русі, наприклад, під час інсценізації казки, а також активно 

формуються під час виконання ролі казкового героя, коли дитина 

переживає його почуття та вчинки. 

Особливо цінні в моральному вихованні молодших школярів казки 

В.О. Сухомлинського. Насичені глибоким етичним змістом, вони 

наштовхують учнів на роздуми, примушують аналізувати власну 

поведінку, робити висновки.  

Казковий світ Василя Сухомлинського це невичерпне джерело: 

- розвитку соціально-емоційної сфери дітей; 

- розвитку особистих якостей, які зумовлюють моральну поведінку, 

формування якостей, які необхідні для спілкування; 

- створення атмосфери радості, «як джерела оптимістичної 
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впевненості дитини в своїх силах», без чого «неможливе розкриття 

природних схильностей, здібностей, обдарувань»;  

- пробудження вміння бачити, захоплюватись і цінувати прекрасне у 

всьому: в людині, в природі, в творах мистецтва; 

- утвердження духовних, національних почуттів. 

 Вивчення дитячих творів В.О.Сухомлинського можна поєднувати з    

вивченням прислів’їв і приказок: 

- «Лялька під дощем» –  Всі сили віддай, а друга з біди виручай; 

- «Півень і сонце» – Не хвали себе, нехай тебе люди похвалять; 

- «Золотий гребінець» – Нехай людина добро приносить, бо світ 

навколо любові просить; 

- «Петрик, собака і кошеня» – Тваринку маленьку не ображай, дай їй 

поїсти і захищай; 

- «Як білка Дятла урятувала» – Добре серце за чужу біду болить; 

- «Дуб – велетень» –  В лісі вогнище не пали, а почав –загаси; 

- «Хай я буду ваша, бабусю» – Майте в серці доброту, а не злість і 

чорноту; 

- «Зайчик і горобина» – Щоб нам добре всім було, несіть в душі своїй 

тепло; 

- «Сонце і Сонечко» – У лиху годину пізнаєш вірну людину; 

- «По волосинці» – Маленька праця краща за велике неробство; 

-  «Подорожник» – Ми всі господарі природи, тож збережемо її  

вроду; 

- «Бабусин борщ» – Умій сказати, умій і змовчати. 

          Твори В.О. Сухомлинського допомагають в проведенні «Хвилинок 

доброти». Наприклад, прийшов  хтось  із  дітей  зранку  не  в  гарному  

настрої,  навіть  забув  привітатися, на допомогу   прийде твір: «Скажи  

людині:  Доброго  дня!».  А  тут  і  прислів’ячко  згадається: «Від теплого 

слова і лід розмерзає».  Посварились дівчатка під час гри, не поділили 

ляльку – читаємо твір:  «Нова лялька», «Куплена дружба».  В «Хвилинках 

доброти» (застосовуючи її можна в різний час на протязі дня),  вихователь 

вчить дітей жити так, щоб комусь було від  цього радісно, вчить  дітей  

аналізувати  вчинки  свої  з  точки  зору  совісті,  бо  доброта  та  людяність  

немислимі без неї.  

Основні напрями позакласного читання в  спеціальній школі в 

початкових класах 

Оскільки діти молодшого шкільного віку ще не розрізняють відтінків 

у поведінці й вчинках інших педагоги повинні постійно спрямовувати 

їхню увагу на усвідомлення позитивного і негативного. Найбільше впливає 

на них все те, що пов`язане з життям таких хлопчиків і дівчаток, як вони 

самі. Тому особливе місце в моральному вихованні школярів відводиться 

дитячій книжці. Діти їй довіряють, сприймають усе написане, як свої 

власні думки, власні почуття. Емоційне ставлення до прочитаного 
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пояснюється відповідністю змісту твору особистим переконанням дітей, 

ціннісним орієнтаціям, смакам.  

Позакласне читання ставить завдання познайомити учнів з кращими, 

доступними їх розумінню творами дитячої літератури, формує у них 

інтерес до читання, вміння вибирати книгу за інтересом, навички 

самостійного читання. Тексти для читання дають можливість всебічно 

розглянути з учнями моральну сторону взаємовідносин людей.  

         Удосконаленню техніки читання, розширенню світогляду учнів, 

розвитку вміння черпати інформацію з книг в період навчання в школі і 

після її закінчення сприяє правильна організація позакласного читання. 

Низький рівень допитливості, повільний темп читання, недорозуміння 

змісту прочитаного, невміння правильно вибрати книжку виходячи зі своїх 

можливостей ускладнюють цей вид діяльності для учнів корекційної 

школи.  

         Керівництво педагога позакласним читанням дітей має бути 

спрямоване на розвиток у них інтересу до книги, до самостійного читання. 

Робота з позакласного читання в школі може дати позитивні результати 

лише в тому випадку, якщо вона проводиться регулярно. Час для 

позакласного читання включається в розпорядок дня. Як свідчить 

практика, ефективніше ця робота здійснюється за умови, що час на неї 

відводиться щодня в межах 20-30 хвилин. 

Одна з методичних вимог до роботи з позакласного читання – 

постійний контроль  вихователя за читанням кожного учня, за його 

вмінням розуміти сюжет твору, зберігати інтерес до нього. Контроль 

повинен здійснюватися в двох напрямках. 

Перший напрямок – це допомога дітям в усвідомленні читаного. 

Педагог складає спеціальний запитальник, на який учні повинні дати 

відповіді у процесі читання; проводить бесіду з дітьми, коли книга ще не 

дочитана, щоб переконатися, чи розуміють вони зміст, і вчасно дати 

пояснення. Така бесіда, по-новому освітив вже прочитаний матеріал, 

змушує дитину правильніше зрозуміти і оцінити вчинки героїв книги, 

описувані події, робить більш цікавим і доступним наступне читання. 

Заняття з читання може проводитися в комплексі з малюванням чи 

аплікацією, щоб діти могли передати почуте, відчуте на аркуші паперу. Це 

допомагає розвивати у дітей уяву, увагу, різні види пам’яті. Важливо, щоб 

дитина могла висловити свою думку, підкреслити позитивні або негативні 

риси персонажів твору. 

        Можна також організувати перегляди мультфільмів, фільмів 

поставлених на основі літературного твору. 

         Другий напрямок – це облік прочитаних книг і заключна робота після 

читання. Види роботи можуть бути різними: узагальнююча бесіда про 

прочитані книги; оформлення наочного листка із зміною в кожному 

новому навчальному році його зовнішнього вигляду і характеру 
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заповнення (важлива вимога для збереження в учнів інтересу до роботі з 

ним). 

          Заключним етапом роботи з позакласного читання є різні заходи, які 

підводять підсумок читання однієї або декількох книг одного автора, книг 

з певної теми або якого-небудь з літературних жанрів. До таких заходів 

можуть відноситися свята книги, вечори казок, гра-конкурс, конкурс 

малюнків до літературних творів, конкурс читців.  

  Умови ефективності морального виховання на заняттях з 

позакласного читання 
 Для підвищення дієвості морального виховання на заняттях 

позакласного читання потрібно створити найбільш ефективні умови для 

формування моральної поведінки дітей. 

 1. Години читання повинні проходити в задушевній, дружній 

атмосфері, що розташовує до відвертості, роздумів. 

 2. Бесіду слід вести так, щоб викликати у школярів емоції не тільки 

схвалення, але й осуду. 

3. Бесіди не повинні підводити дітей до готових висновків. Потрібно, 

щоб діти розмірковували самі, вчилися самостійно оцінювати вчинки 

людей за моральними показниками. 

4. Потрібно домогтися, щоб діти самі стали пропагандистами книг, 

розповідали  про прочитане вдома, своїм товаришам, обговорювали з ними 

і вчителем найбільш хвилюючі питання. Для цього на годинах читання 

можна організувати постійні  хвилини розповідання, під час яких діти 

ділилися б прочитаним. 

5. Вчителю необхідно допомогти учням найти спільне в реальних 

ситуаціях із життя і подіях, описаних у творах, для роз'яснення 

особливостей побудови взаємостосунків між людьми, наслідування 

позитивного прикладу. 

6. Ефективною і найприйнятнішою для дітей формою узагальнення, 

повтореня морального уроку художнього твору є рольова гра, під час якої 

розігруються ситуації, описані в творі, або змодульовані на основі 

реального життя школярів. 

         7. Учитель повинен знати можливості кожного учня, щоб правильно 

відібрати і пояснити те, що прочитали на годинах читання, і застосувати з 

більшою чи меншою мірою самостійності в житті. Тому вчителю потрібно 

ретельно відбирати твори, щоб діти могли зрозуміти, що правильно і що 

неправильно вони роблять в житті.  

Педагогічне значення літератури для дітей очевидне, і все – таки не 

слід чекати від неї моментального впливу на юного читача . Шлях цей 

дуже складний. Потрібен час і тонкий педагогічний вплив, щоб діти 

подолали межу між моральним знанням і моральним вчинком.  
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 2.4. Моральне  виховання  в  трудовій  діяльності 

 Корекційне значення трудового виховання 
Одним із завдань спеціальних шкіл є трудове виховання учнів, яке на 

сучасному етапі має бути цілісною системою формування особистості 

розумово відсталої дитини. У праці формується світогляд дитини, моральні 

якості, мотиви поведінки, коригується пізнавальна діяльність, виховується 

воля і характер. 

Завдання трудового виховання полягають у тому, щоб сформувати у 

школярів розуміння необхідності для кожної людини участі у праці, 

розвинути на цій основі соціальні мотиви трудової діяльності. У праці 

необхідно виховувати риси високої моралі трудівника – виробника 

матеріальних цінностей. Поряд з цим потрібно навчати дітей трудовим 

умінням і навичкам, прищеплюючи їм культуру праці, вміння планувати 

роботу, організовувати свій трудовий процес, акуратно і дбайливо 

ставитися до робочого місця, знаряддя праці, матеріалу. 

При вирішенні завдань трудового виховання не можна забувати про 

те, що праця має для учня спеціальної школи велике корекційне значення.  

Так, наприклад, в процесі праці виправляються нечіткі уявлення та поняття 

учнів про навколишній світ, збагачується його чуттєвий досвід. У роботі 

учень знайомиться з властивостями матеріалів, інструментів, порівнює їх, 

встановлює відносини, що існують між ними, планує роботу, створює в 

уяві майбутній предмет праці, а все це сприяє розвитку мислення. 

Отримання словесних інструкцій при виконанні трудових операцій 

допомагає розумово відсталим школярам краще розуміти усне мовлення, а 

співпраця з іншими учнями допомагає активно розвивати мовлення 

школяра. 

Слід зазначити, що праця аномальних дітей – процесуальна. Вони не 

можуть довести її до кінця. Так, наприклад, взявши віник у руки, і 

зробивши декілька замітальних рухів, кидають і беруться щось витирати, 

чи складати. Включення дітей у трудовий процес вимагає від вихователя 

терплячості й багаторазових  повторень ситуації. В результаті 

багаторазових повторень одних і тих же дій, їх послідовності, при 

постійному виховному впливові у вихованців виробляються необхідні 

навички, звички, які у подальшій діяльності міцно засвоюються і стають 

правилом для виконання. 

Слід зазначити, що праця аномальних дітей – процесуальна. Вони не 

можуть довести її до кінця. Так, наприклад, взявши віник у руки, і 

зробивши декілька замітальних рухів, кидають і беруться щось витирати, 

чи складати. Включення дітей у трудовий процес вимагає від вихователя 

терплячості й багаторазових  повторень ситуації. В результаті 

багаторазових повторень одних і тих же дій, їх послідовності, при 

постійному виховному впливові у вихованців виробляються необхідні 
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навички, звички, які у подальшій діяльності міцно засвоюються і стають 

правилом для виконання. 

Учні спеціальної школи вимагають дуже великої уваги при корекції 

недоліків їх емоційно-вольової сфери. Негативізм, невпевненість у своїх 

силах, легка збудливість одних і загальмованість інших повинні 

враховуватися при організації трудової діяльності дітей. 

Нерідко можна спостерігати, як скутий і нерішучий на уроках учень 

зовсім по-іншому поводиться на заняттях з праці, стає активним і 

бадьорим.  

Правильно організована праця часто допомагає подолати негативні 

сторони психічної діяльності школярів. З цією метою рухомим,  легко 

збуджуваним дітям доцільно давати таку роботу, яка виховувала б у них 

стриманість, допомагала виробляти гальмування. Дітям малорухливим 

потрібна робота, що вимагає активності, ініціативи. Розсіяним школярам 

слід доручати завдання, що вимагають зосередженості та 

уваги.  Індивідуаліста слід частіше підключати до виконання колективних 

завдань, щоб він усвідомив силу колективу; невпевненому учневі в   

переконатися у своїх силах і т.д. 

Формування у вихованців позитивного ставлення до праці за 

допомогою переконань, мотивації, завдань відбувається під час проведення 

годин спілкування на теми: 

«Кожній речі – своє місце», 

«Землю прикрашає сонце, а людину праця», 

«Життя – це праця, а праця – наше багатство», 

«Джерела бережливості», 

«Краса і затишок кімнати» та інші.  

Для розвитку позитивних мотивів трудової діяльності, для виховання 

інтересу до роботи і розвитку працьовитості необхідно показати 

привабливі сторони різних трудових професій. 

З метою психологічної підготовки учнів до праці в спеціальних 

школах проводяться спеціальні бесіди про трудові подвиги, можуть 

організовуваться зустрічі з працівниками промисловості та сільського 

господарства, вечори, , влаштовуються свята праці. Такі форми роботи в 

поєднанні з педагогічно правильно організованою працею учнів 

залишають глибокий слід у свідомості школярів, сприяють емоційному 

підйому, виховують інтерес до праці.  

Психологічна підготовка до праці – це цілісна система роботи з 

учнями, спрямована на усвідомлення ними праці оточуючих людей і свого 

власного трудового досвіду, на створення стійкого інтересу до трудової 

діяльності.  Допомагає цьому читання і розбір з учнями художніх творів з 

трудовою тематикою, перегляд і обговореня кінофільмів на відповідні 

теми, вивчення пісень в яких вшановується трудівник. Збір прислів'їв і 

приказок про працю також має велике виховне значення. 
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Основною особливістю учнів молодших класів спеціальної школи є 

важкість засвоєння ними абстрактних понять, бідність конкретних уявлень 

про навколишню дійсність, бідність словникового запасу, недостатня 

координація рухів. Практична діяльність учнів по виготовленню 

різноманітних виробів дає широкі можливості познайомити дітей з 

властивостями матеріалів і найпростішими інструментами для їх обробки. 

На заняттях з ручної і господарсько-побутової праці діти набувають 

досвіду роботи в колективі і в зв'язку з цим досвід підпорядкування 

певним правилам. Тут учні відчувають і перші радощі від успіху. Ручна 

праця розвиває самостійність, ініціативу і наполегливість у вирішенні 

трудових завдань, почуття відповідальності за доручену справу. Особливо 

це почуття зростає, коли діти бачать, що зроблені ними речі (закладки для 

книг, підставки для олівців, ялинкові прикраси) дійсно потрібні. До речей, 

зроблених власноруч, діти проявляють і особливу ощадливість. 

  В школі-інтернаті  діти можуть спостерігати за працею дорослих. 

Слід намагатися виховувати повагу до праці старших, бажання допомогти, 

закріплювати поняття «можна», «не можна», «треба». 

З перших днів перебування вихованців в школі слід звертати увагу 

на те, як всюди прибрано, чисто, як багато кімнатних рослин, які красиві 

клумби на подвір’ї. Все це потребує спеціального догляду і бережливого 

ставлення. 

 Планування і організація трудової діяльності у розумово відсталих 

дітей викликає значні труднощі, цього їх треба спеціально навчити. 

Навчити вихованців планувати діяльність – це насамперед сформувати 

вміння визначати раціональний спосіб діяльності. Тут  вихователям на 

допомогу приходять пам’ятки та інструкції. Щоразове дотримання їх 

формує у вихованців вміння планувати свою діяльність. Тому під час 

виховних спрямувань необхідно випереджати наступну дію вихованців 

запитаннями: «Яка наступна дія?», «Що далі будемо робити?».  

Підбадьорювання: «Якщо сьогодні не виходить, то з часом обов’язково 

вийде», - попереджає виникнення негативного ставлення до роботи при 

виникненні труднощів. 

 Допомагають розвитку позитивних емоцій різноманітні змагання і 

заохочення: «Хто швидше?», «Хто краще?», «Хто більше?». 

 Праця відновлює неповноцінну, ослаблену нервову систему, формує 

навички самоконтролю і самооцінки. У праці розумово відстала дитина 

бачить свої досягнення і помічає помилки. Варто звертати увагу на те, як 

було до початку роботи, та як стало. Це вселяє впевненість у своїх силах.  

Суспільно корисна праця учнів 

Трудове виховання у спеціальній школі здійснюється у різних видах 

трудової діяльності: у навчанні, побутовій, суспільно корисній праці. Всі 

види праці тісно пов’язані між собою, але кожен з названих видів має свої 

відмінності.  
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У процесі навчальної праці вихованці засвоюють знання, що 

необхідні їм для розвитку і подальшої трудової діяльності. 

Різнобічний зміст суспільно-корисної праці дає вихованцям 

можливість набути позитивних морально-вольових якостей: 

- спостережливості – уміння підмічати суттєве; 

- настирливості – подолання труднощів;  

- посидючості – уміння та намагання доводити почату справу до 

кінця; 

- допитливості – бажання знати про оточуюче середовище; 

- вимогливості до себе – добросовісне виконання поставлених завдань, 

бажання знайти раціональні засоби їх виконання; 

- потяг проявляти турботу до оточуючих – прояв турботи до близьких 

товаришів, надання допомоги людям похилого віку. 

Самообслуговування – перший трудовий обов'язок дитини. 

Прибирання ліжка, догляд за одягом, взуттям, прибирання ігрового і 

робочого місця – це ті елементарні побутові обов'язки, з якими вже в сім'ї 

зустрічається дошкільник. Однак учні спеціальних шкіл таких навичок при 

вступі до першого класу в більшості випадків не мають. Часто в сім'ї їх не 

привчали до виконання трудових обов'язків, і тому у багатьох з них 

виховалося утриманство.  

У школі самообслуговування є частиною суспільно корисної праці 

учнів. Воно має важливе значення для розвитку у школярів найбільш 

поширених трудових навичок, необхідних у житті. Збереження у порядку, 

в чистоті  класного приміщення, класного обладнання, догляд за 

кімнатними рослинами (в молодших класах), повне прибирання класних 

приміщень, кабінетів, майстерень школи, включаючи митя підлог і участь 

в ремонтних роботах (у старших класах), – такий перелік справ, якими 

можуть займатися розумово відсталі діти. У школах-інтернатах додається 

ще й прибирання, утримання в чистоті і порядку спалень, прання дрібних 

речей і ремонт одягу та взуття. 

Самообслуговування вимагає чіткого розподілу трудових обов'язків з 

урахуванням вікових особливостей та стану здоров'я дітей, а також вимог 

санітарії та гігієни. 

Часто у дітей порівняно легко вдається викликати бажання 

трудитися. Але це бажання не завжди буває стійким, виробити ж у 

школярів звичку повсякденної участі в праці – справа досить важка. Це 

пояснюється тим, що бажання трудитися у багатьох дітей розвивається 

швидше, ніж здатність до трудових зусиль. Слабкість мускулатури, 

недостатній розвиток дрібних м'язів, недосконалість координації рухів, 

нестійкість інтересів та уваги, а також недостатнє володіння трудовим 

навичками приводять до того, що діти швидко втомлюються і не завжди з 

бажанням беруться за роботу. Тому особливого значення набуває 

правильна дозування трудових завдань. 
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Непосильність завдання може призвести до перенапруження і 

викликати негативне ставлення до роботи взагалі. Навпаки, правильне 

дозування завдань, розумний розподіл праці роблять роботу привабливою і 

викликають бажання трудитися. Цьому ж допомагає змагання за кращу 

якість роботи і відповідні заходи заохочення. При цьому найбільший 

виховний ефект досягається в тому випадку, якщо до оцінки результатів 

праці залучаються самі учні. Під керівництвом вихователя діти визначають  

«хто краще зробив?», «хто швидше?», «чому?». Це привчає дітей більш 

критично ставитися до якості своєї роботи та роботи товаришів. 

Праця з самообслуговування має велику цінність для формування 

колективу. Кожен учень виконує певні обов'язки з самообслуговування, які 

допомагають кращої організації життя інтернату. Це допомагає встановити 

між дітьми товариські відносини і переконати їх на конкретних прикладах 

в тому, що від роботи кожного залежить загальний успіх. 

У суспільно корисній праці завжди має бути місце для дитячого 

винахідництва і творчості. Розвитку винахідливості, спритності, 

кмітливості сприяє змагання на кращу організацію виконання корисних 

справ, на кращу якість роботи і т.д. Змагання підтримує трудовий підйом, 

спонукає кожного жити спільними інтересами. 

Робота обов'язково повинна бути доведена до кінця, тільки в цьому 

випадку вона буде мати виховне значення.  Все у праці вимагає зусиль. 

Чим значніше зусилля, тим відчутніше успіх. Якщо вихователь все 

доробляє за учня, той не відчує радості успіху, гордості за свою роботу. 

У процесі праці велике значення має облік роботи, який проводиться 

після закінчення кожного етапу і в кінці всієї роботи. Для створення 

громадської думки та підвищення вимогливості до кожного члена 

трудового колективу важливо, щоб підсумки роботи були наочно 

оформлені (дошка показників, стенди і т.д.) і стали предметом обговорення 

на зборах, повідомлялися на лінійках.  

Індивідуальна допомога вихованцям 
  Під час практичного виконання трудових завдань потрібно 

створювати умови для виховання колективізму, працьовитості, 

сумлінності, цілеспрямованості, дисциплінованості. 

При необхідності учням необхідно надавати індивідуальну 

допомогу. 

Загальна допомога полягає у коротких зауваженнях («Подумай», «Не 

спіши», «Пригадай»), у схваленні наміру, найнезначніших позитивних 

результатів та досягнень у роботі («Старайся! Будь уважним!», «Ти можеш 

більше», «Не сумуй у тебе все вийде», «Доклади більше старань»,  «Ти 

багато вже вмієш», «Чудово! Молодець!», «Ми пишаємося твоїми 

досягненнями». 

Визнано, що загальний вид допомоги для дітей із вадами розумового 

розвитку є необхідною умовою виконання практичного завдання, його 
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завершення. Цей вид допомоги найдоступніший, зрозумілий для них, але 

недостатній для формування повноцінної діяльності. 

Швидкому та якісному здійсненню операційної сторони діяльності 

сприяє практична допомога вихованцю. Саме вона має переважати на 

початковому етапі трудового навчання в спеціальній школі. При 

практичній допомозі необхідно виконувати певну операцію разом з 

вихованцями. А вербальну допомогу надавати у вигляді повторення 

інструкції, пояснення, запитань різної міри узагальнення, підказки, 

вказівки. 

 Своєчасна дозована допомога зорієнтує вихованця на еталонний 

спосіб виконання завдання, застереже від неправильних дій.  

У дітей, що приходять до спеціальної школи, відсутні потреби в 

акуратному і точному виконанні завдання. У цій категорії дітей немає 

адекватної самооцінки власної праці. Потрібно вчити вихованців давати 

оцінку не лише кінцевому результату роботи, але й виконанню кожної 

операції, вмінню помічати свої помилки. Важливо навчити оцінювати не 

лише свою, а й трудову діяльність інших. Але основою адекватної 

самооцінки дітей є оцінка результатів трудової діяльності вихователем – за 

критеріями та вимогами, зрозумілими дитині. Головне – якість виконання 

трудового завдання. Особливу увагу потрібно звертати на затрачений час. 

Самоконтроль – це один із аспектів діяльності, спрямованої на 

виявлення та усунення помилок у діях. 

Результативність контрольної діяльності дітей залежить від 

наявності в них робочої настанови. Вона виникає під час вступної бесіди, в 

процесі якої відбувається переключення психіки вихованців на виконання 

завдання, з'являється прагнення працювати швидко, максимально 

виправляти свої помилки. 

Особливості розвитку психіки та самоконтролю в дітей цієї категорії 

залежить від впливів процесів виховання та навчання. Саме тому 

виховання навичок самоконтролю необхідно розпочинати в молодших 

класах і продовжувати в старших. 

В кінцевому результаті корекційне завдання, особливо в плані 

корекції недоліків якостей особистості розумово відсталих дітей, 

направлене на те, щоб підготувати вихованців до самостійного життя, 

праці.  

Видатний український педагог В. О. Сухомлинський зазначав, що 

дитина повинна на власному досвіді зрозуміти, що без праці неможливе 

життя. 

«Радощі праці стають зрозумілими й бажаними для людини за 

умови, що з праці починається пізнання світу. Для раннього залучення 

дітей до продуктивної праці дуже важливо знайти такі види трудової 

діяльності, що можуть бути посильними для дітей й мають суспільне 

значення». Це одна із передумов трудової діяльності, від якої в значній 
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мірі залежить життєва компетентність вихованців спеціальної школи. 

Таким чином, праця в школі має свої специфічні завдання, які можна 

назвати корекційно-виховними. У зв'язку з цим підготовка розумово 

відсталих школярів до участі в суспільно корисній праці має свою 

специфіку. 
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2.5. Гра як засіб морального виховання дітей 

 Значення гри для всебічного розвитку особистості дитини  

 Гра посідає важливе місце в системі виховання. Саме гра  –  

природний для дітей вид діяльності, де вони не тільки відображають 

реальне життя, а й перебудовують його. 

Педагогічні можливості гри дуже широкі. Гра не тільки готує дитину 

до навчання і праці, а разом з тим сама є навчанням і працею.   

С.А. Шмаков дуже образно говорить про значення гри, називаючи її 

"восьмим" чудом світу: " Про відому піраміду Хеопса знають всі… А гра? 

Гра – одне з найцікавіших явищ культури… Гра, як тінь, народилася разом 

з людиною, стала її супутником, вірним товаришем. Вона заслуговує 

більшої людської уваги, значно більшої, ніж віддають їй люди сьогодні, за 

ті колосальні навчальні та виховні резерви, за великі педагогічні 

можливості, що в ній закладено". 

 Гра – один з тих видів дитячої діяльності, який використовується 

дорослими в цілях виховання, навчаючи їх різним діям з предметами, 

способам і засобам спілкування. У грі дитина розвивається як особистість, 

у неї формуються ті сторони психіки, від яких надалі будуть залежати 

успішність її навчальної і трудової діяльності, її стосунки з людьми. 

 Гра – головна сфера спілкування дітей; у ній розв’язуються 

проблеми міжособистісних стосунків, партнерства, дружби. У грі 

пізнається і здобувається соціальний досвід взаємин людей. 

 Оскільки дитяча гра є явищем універсальним і діти в іграх копіюють 

навколишнє життя, її функції різноманітні. 

- Навчальна функція дозволяє розв’язувати конкретні завдання 

виховання і навчання, які спрямовані на засвоєння певних правил, 

яких повинні дотримуватися гравці. 

- Розважальна – сприяє підвищенню емоційно-позитивного тонусу 

розвитку рухової активності; дає дитині несподівані та яскраві 

враження; створює сприятливий грунт для встановлення емоційного 

контакту між дорослим і дитиною. 

- Комунікативна – полягає в розвитку потреби обмінюватися з 

однолітками знаннями, уміннями в процесі ігор, спілкуватися з ними 

та встановлювати дружні взаємини, виявляти мовну активність. 

- Виховна – допомагає виявити індивідуальні особливості дітей, 

дозволяє усунути небажані прояви в характері учнів. 

- Розвивальна – полягає в розвитку та корекції в дитини того, що в ній 

закладене і виявлене. 

- Релаксаційна – полягає у відновленні фізичних і духовних сил 

дитини. 

- Психологічна – полягає в розвитку творчих здібностей дітей. 

 Така розмаїтість функцій заслуговує на те, щоб гра посіла належне 

місце у виховному процесі. 

http://ua-referat.com/%D0%93%D1%80%D0%B0
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          Доведено, що в грі діти отримують перший досвід 

колективного  мислення. Вчені вважають, що дитячі ігри стихійно, але 

закономірно виникли як відображення трудової та громадської діяльності 

дорослих людей. Однак відомо, що вміння грати виникає не шляхом 

автоматичного перенесення в гру засвоєного в повсякденному 

житті. Потрібно залучати дітей до гри. І від того, який зміст буде 

вкладатися дорослим в пропоновані дітям ігри, залежить успіх передачі 

підростаючому поколінню морального досвіду суспільства.  

Завдання всебічного виховання в грі успішно реалізуються лише за умови 

сформованості  психологічної основи ігрової діяльності в кожному 

віковому періоді.  

Як відомо, будь-яка діяльність визначається її мотивом, тобто, тим, 

на що ця діяльність спрямована. Гра є діяльністю, мотив якої лежить у ній 

самій. Це означає, що дитина грає тому, що їй хочеться грати, а не  заради 

одержання якогось конкретного результату, що типово для побутової, 

трудової і будь-який іншої продуктивної діяльності. 

Гра, з одного боку, створює зону найближчого розвитку дитини, а 

тому є провідною діяльністю в дитячому віці. Це пов'язано з тим, що в ній 

зароджуються нові, більш прогресивні види діяльності і формуються 

вміння діяти колективно, творчо, довільно керувати своєю поведінкою. З 

іншого боку, її зміст живлять продуктивні види діяльності і постійно 

зростаючий життєвий досвід дітей.       

 Особливості ігрової діяльності розумово відсталих дітей  

         Гра повинна бути провідною діяльністю, що забезпечує зону 

найближчого розвитку, що надає розвиваючий вплив на складання 

психологічного образу розумово відсталої дитини. 

         Серед безлічі причин, що гальмують самостійне, послідовне 

становлення гри у розумово відсталої дитини, слід, перш за все, виділити 

головну – недорозвинення інтегративної діяльності кори головного мозку, 

що призводить до запізнювання в оволодінні  спілкуванням з  дорослим 

вході орієнтовної і предметної діяльності. Згубно позначається на 

становленні гри і відсутності необхідних педагогічних умов для розвитку 

дитини, так звана депривація. Будучи позбавлений необхідного припливу 

свіжих емоційних вражень дошкільник отримує уявлення лише про вузьке 

коло осіб, предметів, його життя протікає в обмежених монотонних 

обставинах. Таким чином, на наявний у нього органічний дефект 

нашаровується збіднений і часом спотворений образ навколишнього світу. 

         Маленькі розумово відсталі діти, які прибувають  у спеціальні 

навчальні установи, як правило, одноманітно маніпулюють іграшками не 

залежно від їх функціонального призначення. Так дитина абсолютно 

однаково може тривало стукати кубиком, качкою, машинкою. У значної 

частини розумово відсталих дітей на ряду з маніпуляціями зустрічаються і 

так звані процесуальні дії, коли дитина безперервно повторює один і той 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%AF%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8
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же ігровий процес: знімає і вдягає одяг на ляльку, будує і руйнує споруду з 

кубиків, дістає і ставить на місце посуд. Ненавчена розумово відстала 

дитина швидко насичується іграшками. Це свідчить про відсутність 

справжнього інтересу до іграшок, який, як правило, збуджений новизною 

іграшки і в процесі маніпулювання швидко згасає. 

          Іграшка не завжди спонукає розумово відсталу дитину до діяльності. 

Вона недостатньо активно включається в гру, не може створити 

самостійного ігрового задуму, цільну уявну ігрову ситуацію, а зазвичай 

лише маніпулює іграшками, пробуючи різне їх використання в різних 

поєднаннях. Гра розумово відсталої дитини одноманітна. ЇЇ гра носить 

неорганізований, хаотичний характер. У ній важко вловити логіку і сенс, 

сюжет. Часто вона являє собою стереотипну дію з іграшкою або таке ж 

стереотипне відтворення знайомої дитині життєвої ситуації. При цьому 

велике значення має схильність розумово відсталого школяра до 

наслідування, до імітації. 

         Розумово відсталі діти слабо включаються в колективну ігрову 

діяльність. Вони не розуміють загального задуму, правил гри і розподілу 

ролей, не проявляють потрібної винахідливості, кмітливості, спритності.  

Розумово відстала дитина не володіє достатньою координацією дії. Однак 

під впливом корекційно-виховної роботи ці недоліки значно 

пом'якшуються, і педагогам вдається залучити розумово відсталих дітей у 

колективну гру, організувати їх ігрову діяльність взагалі. При цьому 

важливо підкреслити, що результати цієї роботи бувають тим вище, чим 

менше порушений інтелект, емоційно-вольові якості і властивості 

особистості дитини. Тут необхідно зазначити, що серед учнів спеціальної 

школи є й такі, у яких здатність до ігрової діяльності найбільш  збережена. 

Такі діти значно легше включаються в дидактичні (пізнавальні), сюжетні і 

колективні ігри, здатні до більш адекватного відтворення в цих іграх 

життєвих ситуацій, краще опановують відповідною роллю. 

          Без спеціального навчання гра у розумово відсталих не може зайняти 

провідні місце і отже, вплинути на психічний розвиток. У такому вигляді 

гра не здатна служити засобом корекції та компенсації дефектів розвитку 

аномальної дитини. 

Види ігор 

Розвиток дитини в грі відбувається, перш за все, за рахунок 

різноманітної спрямованості її змісту. Є ігри, прямо націлені на фізичне 

виховання (рухомі), естетичне (музичні), розумове (дидактичні і сюжетні). 

Багато які з них в той же час сприяють моральному вихованню (сюжетно-

рольові, ігри-драматизації, рухливі та ін.) 

Всі види ігор можна об'єднати у дві великі групи, які відрізняються 

мірою особистої участі дорослого, а також різними формами дитячої 

активності.  

         Перша група – це ігри, де дорослий приймає непряму участь у їх 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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м. Золотоноша 

37 Формування моральної поведінки учнів з вадами розвитку 

Л.А. Осауленко 

підготовці та проведенні. Активність дітей (за умови сформованості 

певного рівня ігрових дій і вмінь) має ініціативний, творчий характер –

діти здатні самостійно поставити ігрову ціль, розвинути задум гри і знайти 

потрібні способи рішення ігрових завдань. У самостійних іграх 

створюються умови для прояву дітьми ініціативи, яка завжди свідчить про 

певний рівень розвитку інтелекту. 

Ігри цієї групи, до яких можна віднести сюжетні і пізнавальні, 

особливо цінні своєю розвиваючої функцією, що має велике значення для 

загального психічного розвитку кожної дитини. 

Друга група – це різні навчальні ігри, в яких дорослий, 

повідомляючи дитині правила гри або пояснюючи конструкцію іграшки, 

дає фіксовану програму дій для досягнення певного результату. У цих 

іграх зазвичай вирішуються конкретні завдання виховання і навчання; 

вони спрямовані на засвоєння певного програмного матеріалу і правил, 

яких повинні дотримуватися гравці. Важливі навчальні ігри також для 

морального –  естетичного виховання дітей. 

Існують різноманітні ігри: рухливі, дидактичні, сюжетні, музичні, 

розвивальні. Всі вони необхідні для дитини, всі корисні. 

 Рухливі ігри – найважливіший засіб фізичного виховання дітей. Вони 

завжди вимагають від гравців активних рухових дій, спрямованих на 

досягнення умовної мети, яка міститься в правилах. 

         Велике значення мають рухливі ігри у моральному вихованні. Вони 

розвивають почуття товариської солідарності, взаємодопомоги, 

відповідальності за дії кожного члена групи. 

 Структурними елементами рухливих ігор є ігрові дії, правила і 

матеріал, нерідко роль і сюжет. Правила в них сформульовані до початку 

гри, відкриті для дитини. З дотриманням правил пов'язаний розвиток 

довільних рухів, коли потрібно стримати безпосереднє спонукання (не 

втікати від «котика» до певного сигналу), загальмувати дії («День і ніч») 

або змінити їх за сигналом ведучого («Море хвилюється»). Рухливі ігри 

передусім спрямовані на розвиток основних рухів і формування рухових 

якостей, відчутно впливають вони і на морально-вольову сферу дитини. У 

колективних рухливих іграх відбувається становлення організаційних і 

комунікативних умінь учнів. В іграх-змаганнях, іграх-естафетах школярі 

вчаться досягати мети, діяти за інструкцією дорослого, контролювати свою 

поведінку і дії. Так вони перевіряють свої можливості, гордяться 

досягнутими результатами, вчаться радіти успіху товаришів, 

співпереживати, допомагати. 

 Дидактичні ігри – одна з форм навчального впливу на дитину. Саме 

вони спрямовані на розвиток розумових здібностей учнів, мовної 

активності, корекцію психічних процесів. Дидактичні ігри, з одного боку, 

сприяють формуванню уваги, спостережливості, розвитку пам'яті, 

мислення, самостійності та ініціативності. З іншого, розв'язують чітке 
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дидактичне завдання: сприяють засвоєнню нового матеріалу чи 

повторенню та закріпленню вивченого, формуванню навчальних умінь і 

навичок. Гра стимулює пізнавальну активність учнів, викликаючи в них 

позитивні емоції у процесі навчальної діяльності. 

 Правила спрямовують гру, об'єднують дидактичне та ігрове 

завдання, визначають послідовність ігрових дій, підвищують цікавість гри, 

дають змогу вихователю непрямо керувати нею, регулюючи взаємини 

дітей, формують міжособистісні стосунки. Без них дидактична гра 

розвивалася б стихійно, а дидактичне завдання неможливо було б 

вирішити. Діти підпорядковуються правилам. Завдяки цьому в ігрових діях 

реалізовується ігрове і дидактичне завдання. 

 Для успішного проведення дидактичних ігор використовують 

різноманітний матеріал: іграшки, малюнки, натуральні предмети, муляжі, 

різноманітні лото. Ефективність проведення гри залежить від уміння 

педагога правильно обрати гру, враховуючи рівень пізнавального розвитку 

дітей.  

 Дидактична гра є одночасно видом ігрової діяльності і формою 

організації взаємодії дорослого з дитиною, що зумовлює її своєрідність. 

 Ігри-драматизації – зображування, розігрування в особах 

літературних творів зі збереженням послідовності епізодів.  

 Особливо діти люблять ігри-драматизації, сюжетами яких є добре 

відомі їм казки, розповіді, театралізовані вистави, мультфільми. Такі ігри 

засновані на власних діях виконавців ролей. При цьому можуть бути 

використані ляльки, одягнені на палець, шапочки-маски.   

 У процесі театралізованих ігор діти, як правило, розуміють, що і кого 

вони зображують, але далеко не завжди і не всі знають, як потрібно це 

робити. Тому їх інтонації бувають маловиразними, рухи –  одноманітними. 

У зв'язку з цим діти переживають незадоволення своїми діями, втрачають 

іноді інтерес до ігор-драматизацій. Для запобігання цього педагог повинен 

показати дітям виражальні засоби у виконавській діяльності. Вдале 

виконання ролей викликає позитивну реакцію, почуття естетичної 

насолоди у виконавців і глядачів. 

  Театралізована гра сприяє розвитку творчих здібностей і 

пізнавальної активності, моральному розвитку, формуванню  пізнавальної 

уяви. 

 Будівельні ігри – різновид творчих ігор, у яких діти відображають 

навколишній предметний світ, професійні дії дорослих, самостійно 

зводячи будови й обігруючи їх. Кожна будівельна гра містить 

інтелектуальне завдання: «Як побудувати?». Дитина розв'язує його за 

допомогою різноманітних матеріалів і дій.  

  Будівельні ігри сприяють розширенню уявлень дітей про 

навколишній світ, набуттю комунікативних умінь і технічних, 

«будівельних», навичок. Під час їх освоєння діти виявляють творчість.  
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          Сюжетно-рольові ігри посідають особливе місце в моральному 

вихованні дитини. Вони мають здебільшого колективний характер, тому 

що відбивають суть взаємин у суспільстві. 

 Сюжетно-рольова гра – відтворення дітьми дій дорослих і стосунків 

між ними. Це – образна гра за певним задумом дітей, який розкривається 

через відповідні події (сюжет) і розігрування дітьми. 

 Структурними компонентами сюжетно-рольової гри є роль, сюжет, 

зміст, правила, ігрові дії, рольові і реальні стосунки, ігрові предмети і 

предмети-замінники. 

 Центральним компонентом гри є роль – спосіб поведінки людей у 

різноманітних ситуаціях, які відповідають прийнятим у суспільстві 

нормам.  

 Дитина може взяти на себе виконання певної ролі, якщо відображена 

у сюжеті гри сфера дійсності вже знайома їй, оскільки основним джерелом 

сюжетів ігор є дійсність, ознайомлення з якою є основною умовою її 

виникнення. Уведення дитини в цю дійсність має відбуватися так, щоб у її 

центрі стала людина, її діяльність, а в результаті цього ознайомлення 

виникало позитивне емоційне ставлення до діяльності.  

 У грі дитина приймає позицію іншої людини (часто – багатьох 

людей) і в межах одного сюжету бачить ситуацію їх очима. Виконуючи, 

наприклад, роль мами, потім – дочки, вона розуміє важливість 

материнського піклування і слухняності дітей. Завдяки цьому перед нею 

відкриваються правила поведінки і їх значення для встановлення і 

підтримання позитивних стосунків з іншими людьми, відбувається 

усвідомлення необхідності дотримання правил, тобто формується свідоме 

виконання їх. 

 Сюжетно-рольова гра допомагає дитині зрозуміти мотиви трудової 

діяльності дорослих, розкриває їх суспільне значення. На перших порах у 

виборі ролі переважає її зовнішня привабливість, а у процесі гри 

розкривається її значущість (дитина розуміє, що вихователь виховує, лікар 

лікує тощо).  

 Рольова поведінка регулюється правилами, що утворюють 

центральне ядро ролі, і без дотримання яких гра не відбувається. Дитина 

діє не так, як їй захочеться, а так, як потрібно відповідно до її ролі та 

ігрової ситуації. Виконуючи роль, вона стримує свої бажання, 

поступається ними, висловлює моральні оцінки. 

 Дотримання дитиною правил і свідоме ставлення до них свідчить, 

наскільки глибоко вона засвоїла відображену у грі сферу соціальної 

дійсності. Роль надає правилам значущого змісту, актуалізує необхідність 

діяти згідно з ними, створює можливості контролювання цього процесу. 

Недотримання правил руйнує гру. Діти краще дотримуються правил у 

колективних іграх, оскільки їхня діяльність контролюється однолітками. 

 Упродовж шкільного дитинства ставлення дитини до правил гри 
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змінюється. Спершу вона легко порушує правила і не помічає, як це 

роблять інші, оскільки не усвідомлює їх змісту. Потім фіксує порушення 

правил однолітками і висловлює своє незадоволення цим, пояснює 

необхідність їх дотримання, спираючись на логіку життєвих зв'язків («так 

не буває»). Пізніше вона усвідомлює правила, дотримується їх, пояснюючи 

це необхідністю. Завдяки цьому вчиться керувати своєю поведінкою. 

 Для гри потрібне створення уявної ситуації, без якої неможливі її 

сюжет і зміст. Діти відтворюють сцени сімейного побуту, трудової 

діяльності і трудових відносин дорослих.  

 Ігри молодших і старших дітей відрізняються сюжетами. Для 

наймолодших дітей типовими е ігри з побутовим сюжетом («сім'я»); 

дорослішаючи діти вибирають також ігри з виробничими сюжетами 

(«залізниця», «лікарня», «школа», «магазин»).  Поступово діти вводять у 

свої ігри сюжети з улюблених казок і кінофільмів. 

 У сюжетно-рольовій грі між дітьми складаються рольові і реальні 

стосунки. Рольові стосунки зумовлюють вибір і розподіл ролей, 

виявляються в різноманітних репліках, зауваженнях, вимогах, які 

регулюють перебіг гри. Часто дитина-лідер нав'язує товаришам нецікаві 

ролі, обираючи для себе найпривабливішу та ігноруючи бажання інших. 

Якщо дітям не вдається домовитися про розподіл ролей, то гра 

розпадається або хтось виходить із неї. Чим сильніше дитина виражає своє 

прагнення до спільної з однолітками гри, тим більше згідна виконувати 

непривабливу роль, тільки щоб гратися разом з ними. Тому їй доводиться 

стримувати свої бажання, зважати на вимоги інших дітей.  

 Починаючи гру, розподіляючи ролі, діти ставляться одне до одного 

не так, як її персонажі, а як товариші. Це ставлення не змінюється і під час 

гри, коли їм доводиться грати відповідно до своїх ролей. Тобто, як 

стверджує Д. Ельконін, вони не втрачають реального плану своїх 

стосунків, весь час виходячи зі своїх ролей і стаючи на декілька секунд 

самими собою. 

 Реальні стосунки часто суперечать ігровим. Чим старша дитина, тим 

швидше вирішуються конфлікти між рольовими і реальними стосунками 

на користь реальних. Потреба гратися спільно з однолітками, яка з кожним 

роком стає все відчутнішою, ставить дитину перед необхідністю вибрати 

сюжет, розподілити ролі, проконтролювати рольову поведінку партнера, 

що зумовлює розвиток її комунікативних умінь і навичок. 

 Під час гри діти використовують різні предмети: іграшки, зменшені 

копії реальних предметів, якими користуються дорослі (ложечки, лопатки, 

совочки тощо), предмети-замінники (напівфункціональні предмети). 

Заміщення, як правило, виникає у проблемній ігровій ситуації; що робити, 

якщо лялька хоче їсти, а ложечки немає? З допомогою дорослого дитина 

знаходить предмет-замінник, використовуючи, наприклад, паличку замість 

ложки. Основною умовою при цьому є виконання предметом-замінником 
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тієї самої функції, яка реалізовувалася завдяки використанню основного 

предмета.  

 Велике значення для розвитку ігрової діяльності мають предмети-

атрибути, які допомагають взяти на себе роль, спланувати і розгорнути 

сюжет, створити ігрову ситуацію. Вони забезпечують зовнішні умови для 

реалізації ролі, полегшують рольову поведінку: дитина краще виконує 

роль лікаря, коли вона у білому халаті, шапочці.  

 За Д. Ельконіним, розвиток ігрової діяльності має чотири рівні. 

 Перший рівень розвитку гри. Центральним змістом гри є 

зорієнтовані на співучасника дії з певними предметами, наприклад дії 

«матері», «повара», спрямовані на дітей. Головним у виконанні цих ролей 

є годування когось, без особливого значення у якому порядку це 

відбувається і що для цього використовується. Діти не вступають у типові 

для реального життя стосунки. 

 Другий рівень розвитку гри. Основним змістом гри є дія з 

предметом; для дітей набуває важливості відповідність ігрової дії реальній. 

Вони вже називають ролі, розподіляють функції. Виконання ролі пов'язане 

з реалізацією відповідних їй дій. Логіку ігрових дій обумовлює життєва 

послідовність, тобто їх послідовність у реальній дійсності. Кількість дій 

стає все більшою і виходить за межі одного їх типу: годування, наприклад, 

діти вже пов'язують з приготуванням і подаванням їжі на стіл. 

 Третій рівень розвитку гри. Основним змістом гри стає виконання 

ролі і дій, зумовлених нею. Різноманітними стають дії: не тільки годування 

ляльки, але й читання їй казки, укладання спати; не тільки щеплення, але й 

вислуховування, перев'язування, вимірювання температури тощо. Виникає 

специфічне рольове мовлення - звернення до товариша по грі відповідно 

до власної ролі і ролі, яку він виконує. Діти вже опротестовують 

порушення партнером логіки дій. Здебільшого цей протест виражають 

аргументом «так не буває». Поступово вони визначають для себе певні 

правила поведінки, яким підпорядковують власні дії. Діти легше 

помічають порушення їх кимось, ніж власне відхилення від них. Докір у 

порушенні правил їх засмучує, вони намагаються виправдати і виправити 

помилку. 

 Четвертий рівень розвитку гри. Основним змістом гри стає 

виконання дій, пов'язаних зі ставленням до людей, ролі яких виконують 

інші діти. Всі ролі вже окреслені і виокремлені. Протягом усієї гри дитина 

чітко дотримується однієї лінії поведінки. Мовлення має рольовий 

характер, у ньому вирізняють роль того, хто говорить, і того, до кого 

звертаються. 

 Отже з розвитком дітей ігри удосконалюються, у цьому процесі 

ускладнюється і спілкування з іншими дітьми, розширюється тематика, 

збагачуються сюжети. Чим різноманітнішими будуть такі ігри, багатшими 

комунікації, тим швидше дитина розвиватиметься, входитиме у світ 
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соціальних ролей. 

 Роль педагога у розвитку ігрової діяльності  

 Формування гри може відбуватися природним і педагогічним 

шляхами. 

 Керівництво ігровою діяльністю є тонким і складним процесом. 

Воно потребує глибоких знань теорії ігрової діяльності, спеціальних умінь, 

довіри і поваги дітей. Намагання керувати нею без знань внутрішніх 

законів діяльності може зруйнувати гру. Основою ефективного 

керівництва ігровою діяльністю, як переконує педагогічна теорія і 

практика, є високий рівень володіння такими професійно-педагогічними 

вміннями: 

- спостерігати за грою, аналізувати її, оцінювати рівень розвитку 

ігрової діяльності; 

- проектувати розвиток гри, планувати прийоми, покликані 

стимулювати його; 

- збагачувати враження дітей з метою розвитку ігор; допомагати у 

виборі найяскравіших вражень, які можуть сприяти грі; 

- організувати початок гри; спонукати до неї дітей; 

- проектувати і передбачати розвиток конкретної гри; 

- використовувати непрямі методи керівництва грою, які активізують 

психічні процеси дитини, її досвід (проблемні ігрові ситуації, 

питання, поради, нагадування та ін.); 

- змінювати характер і зміст спілкування з дітьми відповідно до рівня 

розвитку ігрової діяльності конкретної вікової групи з метою 

створення сприятливих умов для формування готовності до переходу 

гри на вищий рівень; 

- включатися у гру на головних або другорядних ролях, 

встановлювати ігрові стосунки з дітьми, навчати гри (показ, 

пояснення); 

- пропонувати з метою розвитку гри нові ролі, ігрові ситуації, ігрові 

дії; 

- регулювати взаємини, вирішувати конфлікти, які виникають у 

процесі гри, використовувати гру з метою створення педагогічно 

доцільного клімату в групі, залучати до ігрової діяльності 

сором'язливих, невпевнених, малоактивних дітей; 

- обговорювати й оцінювати гру. 

Основний шлях збагачення гри моральним змістом лежить через 

ознайомлення дітей з явищами суспільного життя та виховання 

позитивних відносин до них. 

         Забезпечити засвоєння норм, що регулюють моральні відносини, 

одночасно зберегти творчий, самодіяльний характер гри, можливо лише 

при правильному педагогічному керівництві. 

          Педагог досягає необхідної мети, якщо розпочинає з дітьми рольові 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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відносини. Поради, пропозиції, питання, нагадування дорослого повинні 

адресуватися дитині – виконавцю певної ролі.  Педагог керує грою, 

активізуючи й удосконалюючи моральний досвід дитини. 

Так поступово в грі йде освоєння дітьми моральних норм, 

зростає  відповідальність за виконання дій. Психолог Д. Б. Ельконін 

виділив три стадії цього процесу. 

Виховні можливості гри найбільш повно реалізуються при вмілому 

педагогічному керівництві, яке забезпечує необхідний рівень розвитку 

ігрової діяльності. 

1. Дитина зосереджена на пізнанні властивостей і якостей предметів, 

можливості дії з ними. Задовольнивши свій інтерес до предметів, дитина 

починає проявляти увагу до дій інших дітей, що грають поруч. Таким 

чином, на цьому етапі закладається основа для подальшого розвитку 

дитячих відносин. 

2. Інтерес дітей переміщується у сферу взаємин дорослих.  

Педагог, керуючи грою, націлює дітей на освоєння моральних норм, які є 

основою гуманних людських відносин. 

3. Предметні дії, навіть найпривабливіші, дитина підпорядковує 

головній ігровій меті, яка визначається ігровою роллю. Центром  уваги 

стає інша людина. Ігрові дії виконуються в ситуації використання їх 

результату на благо інших людей, тобто діяльність дітей набуває суспільну 

спрямованість. 

 Гра насичена найрізноманітніми емоціями: подивом, хвилюванням, 

радістю, захопленням і т. д. Це дає можливість використовувати ігрову 

діяльність не тільки для розвитку та виховання особистості дитини, але і 

для профілактики і корекції його психічних станів. 

Емоції  роблять гру цікавою, створюють сприятливий клімат для 

взаємин, підвищують тонус, який необхідний кожній дитині, а це, у свою 

чергу, стає умовою сприйнятливості дитини до виховних дій і спільної з 

однолітками діяльності. 

Різний характер переживань, що виникають по ходу гри, дозволяє 

виділити два типи емоційної поведінки дітей раннього шкільного віку.  

          У емоційно активних дітей яскраво виражений інтерес до гри в 

цілому. Вони грають на протязі тривалого часу. Здійснюють 

з іграшками велику кількість дій, багато з яких завершуються 

безпосередніми, яскраво вираженими реакціями: сміхом, подивом, 

захопленням і т.д. 

У емоційно пасивних дітей гра носить характер поверхневого 

ознайомлення з іграшками. Загальний час їх діяльності нетривалий. 

Емоційні прояви бідні. Не спостерігається яскраво вираженою радості або 

здивування.  

         Розвиток емоцій, що виникають у ході дій з персонажами важливий 

для розвитку гри, і для виховання у дітей  моральних якостей особистості.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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Спостереження за грою дає можливість визначити, як складаються 

відносини з однолітками. Діапазон емоцій, адресованих партнеру по грі, 

може бути надзвичайно широким: від повної байдужості та ігнорування до 

зацікавленості та підтримки емоційних контактів, змістовного спілкування, 

взаємних дій. Емоційні прояви, що виникають у конкретній ігровій 

ситуації, здатні закріплюватися і узагальнюватися. Вихователь повинен так 

організувати гру, щоб перешкоджати виникненню і розвитку негативних 

емоцій, прояву неуваги, агресивності. 

Особливо слід підкреслити, що рівень емоційної орієнтації дитини на 

однолітка, характер емоційної чуйності виявляє тісний зв'язок з рівнем 

розвитку гри. Негативні емоції процвітають найчастіше тоді, коли діти не 

вміють організувати і розгорнути гру. 

 Однак більшої ефективності можна досягти за участю самого 

вихователя в грі. Взявши на себе роль, дорослий побічно управляє грою, 

виводячи дітей з конфліктної ситуації і попереджаючи їх. Це особливо 

вдається в тих випадках, якщо вихователь добре знає життєві ситуації та 

ігрові інтереси дітей і делікатно, ненав'язливо використовує свої знання 

для підтримки позитивного ставлення до гри і партнерам.   
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2.6. Профілактика негативних проявів в поведінці дітей 

 

  Діти з негативними проявами в поведінці – це такі, у яких під 

впливом несприятливих для їхнього розвитку соціальних, психолого-

педагогічних чинників порушуються ставлення до норм поведінки. Ще в 

дошкільному віці за несприятливих умов життя й неправильного 

виховання створюються умови для появи й закріплення таких негативних 

якостей, як жорстокість, жадібність, брехливість, агресивність, які лежать в 

основі антисоціальної і навіть кримінальної поведінки дитини.  

 При переході від раннього до власне шкільного віку 

найхарактернішими є такі прояви негативної поведінки: 

- Прагнення робити все  навпаки. Дитина ігнорує прохання дорослого 

лише тому, що її про це просили, навіть якщо вона мала намір це 

робити. За такої ситуації дитина чинить наперекір не лише 

дорослому,  а й собі. 

- Упертість. Часто її плутають з наполегливістю. Свідченям упертості 

є домагання дитиною свого лише тому, що вона так хоче і не бажає 

змінити свого рішення. 

- Непокорність. Проявляється як неслухняність, небажання 

підкорятися будь-кому. Дитина весь час обурюється тим, що 

пропонує і робить дорослий; категорично відмовляється виконувати 

те, що  донедавна робила залюбки. 

- Самовілля (свавілля). Реалізується в домаганнях самостійності, 

прагненні робити все самому, відмовляючись від допомоги 

дорослого. Така налаштованість нерідко породжує конфлікти, 

агресивну бунтівну поведінку, сварки, категоричне неприйняття, 

ображання старших, ламання іграшок. 

- Деспотизм. Свідченням його є крайня свавільність, ігнорування 

інтересів інших. Найчастіше проявляється у взаємодії з рідними, 

особливо в сім'ях, у яких виховується одна дитина. 

 Усі ці явища спричинені зламом попередніх і становленням нових 

якостей особистості дитини. У зв'язку з недостатньою розвиненістю 

вольової сфери дитини не просто адекватно виконувати вимогу, пораду 

лорослого, переборювати труднощі, досягати мети. 

 Формуванню вольової поведінки дитини сприяють такі педагогічні 

умови: 

- поступове посилення вимог до дитини, сприяння досягнення нею 

успіху в діяльності; 

- заохочення прагнення і готовності дитини виявляти самостійність та 

ініціативу; 

- поступовий перехід від завдань, пов'язаних із виконанням вимог 

дорослого за його прямими інструкціями, до творчих завдань за 

власним бажанням дитини; 
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- створення умов для реалізації провідної позиції дитини у творчій 

діяльності й на заняттях. 

 Педагог покликаний допомогти дитині усвідомлювати свої бажання, 

вимоги дорослих, вправляти її у різних способах виходу із скрутного 

становища, використовуючи аналіз його причин, у пошуку раціональних 

шляхів досягнення мети, виборі з альтернативних типів поведінки 

найоптимальнішого. 

 Головним методом виховання вольової поведінки дітей раннього і 

дошкільного віку є постановка перед ними розумних вимог у різних 

формах (вимога-довіра, вимога-прохання, вимога-порада), мотивування їх, 

що забезпечує розвиток усвідомленості. Психологи радять 

використовувати вправляння дитини у вольових діях, влаштовуючи ігри з 

правилами, особливо з правилами – заборонами, коли гравцеві слід 

докласти вольових зусиль, щоб не порушити їх. 

 Корекція дитячої агресії 

   Підвищена агресивність дітей є однією з найбільш гострих проблем 

для педагогів, психологів, лікарів і для суспільства вцілому. Актуальність 

теми безсумнівна, оскільки кількість кількість дітей з такою поведінкою 

стрімко зростає. Це викликано цілою низкою несприятливих чинників: 

- погіршенням соціальних умов життя; 

- кризою сімейного виховання; 

- збільшенням патологічних процесів, що залишають наслідки у 

вигляді ушкоджень головного мозку дитини; 

- неуважністю школи до нервово-психічного стану. 

        Слід вважати, що для дітей, так само як і для дорослих, характерні 

дві форми прояву агресії: недеструктивна агресивність та ворожа 

деструктивність. 

   Недеструктивна агресивність – це механізм задоволення бажання, 

досягнення мети та здатності до адаптації. Вона спонукає дитину до 

конкуренції в навколишньому світі, до захисту своїх прав та інтересів і 

сприяє розвитку пізнання й здатності покладатися на себе. 

          Ворожа  деструктивність – це  не  просто  зла  та ворожа  поведінка, 

Але й бажання  завдати  комусь  болю,  отримати  від  цього  задоволення. 

Результатом такої поведінки бувають конфлікти, усталення агресивності як 

риси особистості та зниження адаптивних можливостей дитини. 

        Серед  психологічних  особливостей,  що  провокують  агресивну 

поведінку, зазвичай виокремлюють: 

-   недостатній розвиток інтелекту та комунікативних навичок; 

-   занижений рівень саморегулювання; 

- нерозвинутість ігрової діяльності; 

- занижена самооцінка; 

- порушення в стосунках з однолітками. 

 Основними причинами прояву дитячої агресивності є: 
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-   прагнення привернути до себе увагу однолітків; 

- прагнення отримати бажаний результат; 

- прагнення бути головним; 

- захист та помста; 

- бажання принизити гідність іншого з метою підкреслення  своєї 

переваги. 

    І. А. Фурманов ділить агресивну поведінка дітей на дві форми. 

    1. Соціалізована 

    Діти зазвичай не мають психічних порушень, у них низький 

моральний і вольовий рівень регуляції поведінки, моральна нестабільність, 

ігнорування соціальних норм, слабкий самоконтроль. Вони зазвичай 

використовують агресію для залучення уваги. Така поведінка спрямоване 

на одержання емоційного відгуку від інших або відображає прагнення до 

контактів з однолітками. Домігшись уваги партнерів, вони заспокоюються 

і припиняють свої викликаючі дії. 

     У цих дітей агресивні акти швидкоплинні, обумовлені обставинами і 

не відрізняються особливою жорстокістю. Агресія носить мимовільний, 

безпосередній характер, ворожі дії швидко змінюються дружелюбними, а 

випади проти однолітків - готовністю співпрацювати з ними. 

    2. Несоціалізована 

       Діти  зазвичай   страждають  якими-небудь    психічними   розладами  

(епілепсія, шизофренія, органічне ураження головного мозку) з 

негативними емоційними станами (тривога, страх, дисфорія). Негативні 

емоції і супроводжуюча їх ворожість можуть виникати спонтанно, а 

можуть бути реакцією на психотравматичну або стресову ситуацію.           

         Особистісними рисами таких дітей є висока тривожність, емоційна 

напруга, схильність до порушення і імпульсивної поведінки. Ці діти не 

намагаються шукати співробітництва з однолітками, часто самі не можуть 

виразно пояснити причини своїх вчинків. Зазвичай агресивними діями 

вони або просто розряджають накопичине емоційне напруження, або 

отримують задоволення від заподіяння неприємностей іншим.  

Розрізняють два види агресії за відвертістю. Пряма агресія 

спрямована точно на об’єкт, який викликає роздратування, вона 

виявляється у вигляді погроз, хамства і застосування сили. Непряма агресія 

зазвичай спрямована на доступні об’єкти, на які безпечно випліскувати 

емоції. Наприклад, якщо дитина ображена на батька, вона може бити 

молодших братів і сестер або слабкіших однолітків. 

Вербальна агресія – це погрози, крики і образи. Експресивна агресія 

зводиться до несловесних засобів вираження: міміки, жестів. Фізична 

агресія виявляється у вигляді грубого застосування сили, наприклад, бійки 

і псування речей. Автоагресія – одна з найбільш деструктивних в 

довгостроковій перспективі – це самозвинувачення, самоприниження, 

нанесення собі тілесних каліцтв, така поведінка особливо часто 
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зустрічається у підлітковому віці. 

Інструментальна агресія використовується для отримання бажаного, 

деколи неусвідомлено: дитина кричить і скандалить в магазині, вимагаючи 

від матері купити те, що вона хоче. Мотиваційна агресія – наперед 

спланована, наприклад, школяр б’є однокласника, який раніше чимось 

його зачепив. 

Спеціального медичного втручання потребують два типи 

агресивності дитини. Перший – коли дитина старша п’яти років отримує 

задоволення, знущаючись над іншими дітьми чи тваринами. Такий тип 

рідкісний, але завжди потребує спеціального лікування у психоневролога. 

Другий – гіперактивна дитина. Така дитина неспокійна, агресивна, все її 

зачіпає, за нею тягнеться «шлейф» руйнувань та образ. Поведінка такої 

дитини відрізняється імпульсивністю, необдуманими вчинками, 

порушенням заборон. Така дитина може бути в душі люблячою, 

великодушною, милою, але біохімічний дисбаланс кори головного мозку 

робить її поведінку надзвичайно активною. Така імпульсивна дитина – 

предмет турбот лікаря, який може надати потрібні ліки. 

   У житті кожної дитини  бувають випадки, коли вона виявляє агресію. 

Проте говорити про агресивність, як рису характеру можна коли протягом 

шести місяців одночасно стійко виявляються чотири із наступного 

переліку критеріїв. 

- Часто втрачають контроль над собою, порівняно з поведінкою інших 

дітей в оточенні. 

- Часто сперечаються, сваряться з дітьми та дорослими. 

- Навмисно дратують дорослих, відмовляються виконувати їх 

прохання. 

- Часто звинувачують інших у своїй неправильній поведінці і 

помилках. 

- Заздрять та не довіряють оточуючим. 

- Часто гніваються і вдаються до бійок. 

         Агресивна дитина має потребу в допомозі дорослих, тому що її 

агресія – це насамперед вираження внутрішнього дискомфорту, невміння 

адекватно реагувати на події навколо неї. 

        Не завжди зрозуміло чому дитина поводиться так, хоча знає, що  з  

боку дітей може одержати відсіч, а з боку дорослих покарання. Насправді 

це часом лише розпачлива спроба завоювати своє місце в соціумі. 

         Такі діти часто не можуть самі оцінити свою агресивність. Вони не 

помічають, що вселяють в оточуючих занепокоєння. Їм, навпаки, здається, 

що весь світ хоче скривдити саме їх. 

          Слід зазначити, що дуже велику роль у появі агресії у дітей відіграє 

виховання в родині, причому з перших днів життя. Великий вплив має 

характер покарань, які зазвичай застосовують батьки у відповідь на прояви 

гніву дитини. Дослідження показали, що батьки, які різко придушують 
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агресивність у своїх дітей, всупереч своїм очікуванням не усувають цю 

якість, а навпаки зрощують її. 

 Якщо ж батьки зовсім не звертають уваги на агресивні реакції  своєї 

дитини, то вона незабаром починає вважати, що таке поводження 

дозволене, і окремі вибухи гніву непомітно переходять у звичку діяти 

агресивно. 

   Тільки батьки і педагоги, які вміють знаходити розумний компроміс, 

«золоту середину», можуть навчити дітей справлятися з агресією. 

 Існують специфічні і неспецифічні методи корекції агресивності. 

 До специфічних методів корекції можна віднести релаксаційні 

тренінги, ігри і вправи на усунення агресивної енергії, козкотерапію, 

терапію мистецтвом. 

         До неспецифічних методів відносять так звані «золоті правила» 

педагогіки, які підійдуть до будь-якого характерологічного типу агресії. 

-   Намагатися насамперед з’ясувати причину агресії і тактовно її 

усунути. 

-   Не  впадати самому в агресивний стан. Контролювати власні 

негативні емоції.   

-   Дати можливість дитині зняти агресію, виплеснувши емоції через 

ігри та релаксацію. 

-   Постаратися зайвого разу приголубити дитину, показавши, що її 

цінують і люблять. 

-   Слід проводити межу між вчинком і особистістю, засуджувати              

поведінку а не дитину. 

-   Важливо також дати приклади можливих способів поведінки в 

конфліктній ситуації. 

-   Обмежити споглядання сцен прояву агресії та жорстокості. 

   Типовими неправильними діями дорослого, які підсилюють 

напруження та агресію є:  

- загрозливе підвищення голосу; 

- демонстрація влади («Буде так, як я кажу»); 

- агресивні жести, пози; 

- висміювання; 

- негативна оцінка особистості дитини, її близьких; 

- втягування у конфлікт сторонніх людей; 

- погрози покарання; 

- порівняння дитини з іншими дітьми – не на її користь; 

- підкуп. 

   Деякі з цих реакцій можуть зупинити дитину на деякий час, але їх 

негативний ефект шкодує вихованню. 

  У тих випадках, коли агресія дітини не є небезпечною та піддається 

поясненню, потрібно дозволити їй виплеснути гнів, потім уважно 

вислухати і переключити її увагу на інше. 
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 Аналізувати поведінку варто тільки після того, як ситуація з’ясується 

і всі заспокоються. Водночас обговорення інциденту необхідно провести 

якомога швидше. Потрібно обговорити негативні наслідки негативної 

поведінки, її руйнівність не тільки для оточуючих, але насамперед для 

дитини-агресора. 

 У багатьох дітей з хворобами головного мозку спостерігаються 

дисфорії – епізодичні розлади настрою. Вони настають поза зв’язком з 

реальними обставинами, за відсутності будь-яких несприятливих 

зовнішніх впливів. Дисфорія проявляється в раптовій пригніченості 

настрою, часом – злобності. Через деякий час такий розлад настрою минає 

сам по собі. В цей період дитину краще не чіпати і не розпитувати про 

причини. 

  Від типу агресії залежать особливості побудови стосунків педагога з 

дитиною. 

         Гиперактивно-агресивна дитина  

 Рухливо розгальмованим  дітям складніше бути слухняними. 

Необхідно грамотно будувати систему обмежень, використовуючи в тому 

числі й ігрові ситуації за правилами. Слід стимулювати в дітях вміння 

визнавати власні помилки, навчати не звалювати провину на інших, 

розвивати почуття співчуття до оточуючих. 

   Агресивно-вразлива дитина 

         Вразливість може бути пов’язана із особливостями дозрівання 

нервової системи, хворобами. Потрібноти прагнути уникати ситуацій 

перенапруження, допомогти розрядити психічне напруження у грі. 

   Агресивно-боязка дитина  

         Потрібно працювати зі страхами, моделювати в рольовій грі 

небезпечну ситуацію і долати її разом з дитиною. 

   Агресивно-байдужа дитина 

  Порушення інтелектуального розвитку може бути причиною 

порушення здатності емоційного відгуку.Така дитина грубо поводиться і 

при цьому їй важко зрозуміти, що іншому боляче. Потрібно намагатися 

стимулювати гуманні почуття і виробляти навички чуйної поведінки: 

пожаліти, погладити, обійняти, запропонувати іграшку тощо. 

   Агресивна дитина з опозиційно-зухвалою поведінкою 

         Якщо дитина часто говорить грубощі, але не всім, її агресія 

проявляється по відношенню до конкретних дорослих, то це свідчить про 

порушення взаємостосунків. Необхідно спробувати у співпраці розв’язати 

ці проблеми.   

  Отже, у прагненні досягти вагомих результатів виховного впливу на 

дитину треба враховувати особливості емоційно-вольової сфери дітей, 

схильних до негативних проявів у поведінці.   
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 3. Висновки 

          Моральне виховання – це цілеспрямований процес залучення дітей 

до моральних цінностей людства. 

      У шкільному віці створюються найсприятливіші умови для 

формування  особистості. У цей період формуються уміння, навички та 

звички, моральні судження й оцінки, моральна поведінка, зростає дієвість 

моральних уявлень.  У майбутньому кожна дитина вибере свій спосіб 

життя. Він може бути «здоровим», тобто відповідати потребам природного 

і соціального в людині, або «нездоровим», якщо людина (свідомо чи 

несвідомо) не здатна керувати своїми вчинками, своїми емоціями і 

настроями, руйнує відносини з оточуючими. Тому педагоги у процесі 

виховання дитини повинні забезпечити не тільки засвоєння норм, 

вироблення звичок поведінки, а й позитивне емоційне ставлення до цих 

норм, формувати внутрішню позицію дитини.   

         Теорія і практика виховання свідчать про те, що позитивних 

результатів досягають за умови, коли учні стають активними учасниками 

формування соціальних відносин у колективі, коли основою життя 

дитячого колективу є не просто виконання учнями завдань і доручень, 

визначених вихователем, а безпосередня їх практична діяльність.  

 Значення ігрової діяльності для учнів спеціальної школи дуже 

велике. Гра коригує і розвиває пізнавальні процеси, формує емоційно-

вольові якості, допомагає виховувати характер дитини. 

Грі не випадково, відведено центральне місце в програмі виховання і 

навчання розумово відсталих дітей. Тим самим підкреслюється 

першорядне значення цієї діяльності для збагачення дитячого розвитку, 

корекції та компенсації різноманітних дефектів у психіці аномальної 

дитини. Відомо, що ігрова діяльність дитини дуже багатогранна, так само 

як різноманітні і гри. При всьому тому чільне значення відводиться серед 

них сюжетно-рольовим іграм. Саме цей вид ігор втілює в собі найбільш 

значимі і суттєві риси гри як діяльності. Перед педагогом ставиться 

завдання поступового введення розумово відсталих в світ гри, навчання 

його різноманітним ігровим прийомам, використання різних засобів 

спілкування з однолітками.  

Суттєва роль у вирішенні корекційно-виховних завдань спеціальної 

школи-інтернату належить трудовому вихованню. 

         Воно являє собою систему виховного впливу, що передбачає 

залучення розумово відсталих дітей у процес трудової діяльності з метою 

формування у них позитивного ставлення до праці, до людей праці, 

здійснення корекції, компенсації порушень розумового та фізичного 

розвитку дітей, вироблення навичок загальної трудової культури, 

озброєння трудовими уміннями та навичками, готовністю виконувати 

повсякденну працю, утримування в належному стані робочі місця та 

інструменту, вироблення навичок попередньої підготовки до виконання 
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трудових завдань, бережного відношення до різного роду матеріалів, їх 

економії. 

         Успіхів у трудовому вихованні розумово відсталих дітей можна 

досягти тоді, коли  проводитиметься цілеспрямована робота по організації 

їх трудової діяльності, усвідомлення мети й характеру праці, умов її 

виконання, коли забезпечуватиметься їхнє моральне виховання, 

розвиватиметься емоційно-вольова сфера, дотримуватимуться правила 

свідомої поведінки, створюватиметься охоронно-педагогічний режим. 

  Вихователі спеціальної школи може використовувати могутній 

вплив книги на дитину для її виховання та розвитку. Робота з книгою 

викликає у дітей живий інтерес до читання, розвиває уяву, пробуджує 

самостійне осмислення прочитаного, формує вміння зіставляти, робити 

висновки. При цьому необхідно домагатися, щоб робота з книгою носила 

захоплюючий характер.  

 Негативні прояви в поведінці дітей – це інтегроване явище, яке 

залежить від багатьох чинників. Методи профілактики спрямовані на те, 

щоб усунути несприятливі впливи на дитину, яка схильна до негативізму   

і змінити поведінку, погляди, інтереси дитини, її прагнення й нахили, 

сформувати якості, які забезпечили б дотримання дитиною норм і правил 

поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях. 

 Виховання – це діяльність, спрямована у майбутнє; воно значною 

мірою залежить від організаторських здібностей вихователя. 

 Педагог забезпечує організацію цілеспрямованого корекційно-

виховного впливу на особистість учнів з метою формування необхідних 

якостей у поєднанні з організацією повсякденного життя та діяльністю. У 

своїй діяльності він має керуватися необхідністю здійснення 

індивідуального та диференційованого підходу до виховання, сповна 

реалізуючи корекційний потенціал виховного впливу на особистість 

дитини з порушеннями розвитку. 
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4.1. Тренінгові заняття 

 

 

«Країна Доброти» 
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  Заняття 1 

  Мета: 

- навчати дітей оцінювати свої і чужі вчинки; поглиблювати знання 

учнів про добро, сприяти розвитку мотивації до добрих  вчинків; 

- розвивати уміння говорити ніжні слова, допомагати близьким, 

виправляти неправильні вчинки; 

- виховувати ввічливість, доброту, доброзичливість. 

 

Хід 

 1. Привітання. Пояснення умов заняття. 

 - Вітаємо вас, діти! Запрошуємо вас до Країни Доброти. Ми будемо 

подорожувати вулицями цієї чудової країни і навчатися її правилам. На 

кожній станції вам необхідно буде виконати  певні завдання і тоді в кінці 

подорожі ви отримаєте призи від мешканців цієї країни. 

 2. Станція «Доброта» 

 Обладнання: відро, лото «Добро і зло». 

 Завдання: розділити картки в залежності від того, які вчинки на них 

зображені «добрі» чи «погані»; малюнки з поганими вчинками викинути у 

відерце; сказати правило доброти зображене на малюнку. 

 3. Станція «Радість» 

 Обладнання: коробка, олівці, бинт, яблуко, шматок хлібу, іграшка, 

губка для миття посуду, листівка. 

 Завдання: відгадати предмет на дотик і сказати, як його можна 

використати, щоб принести радість іншій людині. 

   
   

 4. Станція «Ввічливість» 

 Матеріали:  Сухомлинський В. О. Квітка сонця. – Х.: Школа, 2010. 

 Завдання: прослухати оповідання і відповісти на питання. 

   Оповідання В.О. Сухомлинського "Наїлися, встали і пішли" 

 У старенької бабусі біля хати росте велика яблуня. Рясно вона 

вродила цього року. Аж гілля гнеться.  

 Прийшла осінь. Доспіли яблука. Ідуть зі школи три веселі хлопці – 

Петро, Микола та Іван. Бачать, на дереві яблука висять – пахучі, 
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червонобокі. Петро і каже: 

 - Давайте попросимо у бабусі яблук. 

 Попросили. Бабуся й запрошує: 

 - Ідіть, дітки, нарвіть собі яблук, їжте. 

 Нарвали хлопці повне відро яблук. Сіли, їдять. А недогризки біля 

хати кидають. 

 Наїлися, встали і пішли собі додому. І подякувати забули, а про 

недогризки вже й казати нічого: лежать.  

 Устала старенька, зітхнула та й пішла недогризки збирати. 

Позбирала й козі віддала. 

 Запитання: 

- Хто вчинив по-доброму в цій історії? 

- Що вам сподобалося в поведінці хлопчиків, а що ні? 

- Зробимо висновок, як потрібно чинити в таких ситуаціях.  

   

 5. Станція «Ніжність» 

 Завдання: сказати один одному добрі, ніжні слова. 

 6. Підсумок. Нагородження призами 

 - Діти, сподобалась вам подорож? Які правила Країни Доброти ви 

запам’ятали? Давайте будемо так чинити в школі і вдома, щоб ми з вами  

жили в Країні Доброти щодня. 

 Заняття 2  

 Мета: 

- розширити знання учнів про доброту, її значення в житті людини; 

- стимулювати дітей до добрих вчинків;  

- розвивати зв’язне мовлення, вміння висловлювати свої думки;  

- виховувати чуйність, доброзичливість, співчуття до оточуючих. 

Обладнання: м’яч, клубок з нитками, фломастери, мікрофон, свічка.  

 Хід  

 1. Привітання. Пояснення умов заняття. 

 - Вітаю вас, діти! Я принесла деякі речі від жителів Країни Доброти. 
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Ці речі допоможуть провести нам сьогодні заняття, на якому ми будемо 

продовжувати вчитися бути добрими. 

 1. Вправа  «Вітання»  

- Дістанемо першу річ – м’яч. Станемо у коло, посміхнемося один одному 

і,  передаючи руками м’яч, скажемо  компліменти.   

 2. Мозковий штурм «Інтерв’ю»  

- А тепер  дістанемо наступну річ – мікрофон. Проведемо інтерв’ю про 

добру людину. Дізнаємось, що робить і чого ніколи не робить добра 

людина. Починаємо такими словами:  

- Добра людина завжди ... 

- Добра людина ніколи не …  

 3. Вправа «Сонце доброти»  

- А тепер дістанемо фломастери. Вони нам стануть у нагоді, щоб засвітити 

«Сонце доброти». Для цього на промінцях напишемо риси, які притаманні 

добрій людині:  

- чуйність,  

- щедрість,  

- милосердя,  

- співчуття,  

- ввічливість, 

- лагідність.  

  6. Вправа «Сплети павутинку»  

- А що можна зробити з клубком ниток? Сплетемо павутинку доброти.  

Зараз пригадайте, хто з нашого класу і яке добро вам зробив. Ви будете 

передавати клубочок з нитками тому, хто зробив вам добро, тримаючи 

нитку в руках,тим самим плести павутинку.  

 7. «Магічна свічка» 

- А що ж іще нам передали з Країни Доброти? Це – чарівна свічка. У 

народі кажуть: «Добро творить дива». Запалимо свічку і уявимо, що вона 

магічна, і відтепер всі, хто візьме її в руки, перетворюються на чарівника. 

Щоб ви зробили ,ставши  добрим чарівником? Почніть так:  

- Якби я став чарівником, я б зробив би …  

 8. Підсумок  

- Сьогодні ми з вами цікаво і корисно гралися. Згадаємо, які вправи ми 

виконали? Давайте будемо щодня ставитися по-доброму один до одного. 
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4.2. ВИХОВНИЙ ЗАХІД 

 

 

 

«Я вірю в силу доброти!» 
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Мета: 

- формувати моральні основи особистості засобами слова; 

- сприяти вихованню почуття доброти, щедрості, милосердя, ввічливості; 

- пробуджувати у дітей щирий інтерес до всього доброго,  

  бажання зберігати людські моральні цінності. 

 

Ведуча:  Вітаю вас, дорогі діти! У нас в школі проходить тиждень 

морального виховання. 

  Мені було приємно бачити на заході «Подорож в країну Доброти», 

що наші молодші школярі вміють розрізняти добрі і погані вчинки, знають 

правила ввічливості, та хочеться бачити все це у ваших щоденних 

стосунках. 

  Діти, давайте зараз перелічимо, які добрі риси характеру  людини ви 

знаєте. Мета нашого заходу сьогодні примножити ці якості у ваших 

стосунках. Прошу будьте уважними. 

 

  Жила-була на світі дівчина. Звали її Сумноока. Чому в неї було таке 

ім’я?  Тому що очі в дівчіни були завжди сумні. А сумна і невесела вона 

була від того, що жила самотньо. 

 Одного разу вирушила Сумноока в дорогу шукати собі подругу. Не 

близько, не далеко шла вона і зустріла трьох дівчат, які жили недалеко 

одна від одної. Звали їх так: Багатство, Краса, Доброта. 

 Діти, як ви думаєте, кого треба вибрати Сумноокій собі в подруги, 

щоб життя її стало радісним? Чи правільний вибір зробила вона 

подивимось далі і послухаємо пісню. 

 

Сумноока проходить мимо дівчат Багатства, Краси, бере за руку 

Доброту і виходить з нею наперед. Удвох співають пісню. 

 

  Пісня «Доброта» 

1. Доброта – це тепло й світло наших очей, 

І слова співчуття тим, хто в горі й журбі, 

Це проміння небес, що зійшло до людей, 

Та надію несе і мені, і тобі. 

  Приспів: 

 

2. Хай  почує весь світ: будьмо трохи добрішими, люди, 

І від наших сердець світ навколо теплішим хай буде, 

Щоб розтанули криги образ, мов зігріті весною, 

Бережіть один одного, люди землі, добротою. 

Як нема доброти – це марнота одна, 

Без любові життя – це страждання і жах! 

Тож даруймо її, нехай квітне весна, 
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Й лине радісний спів у щасливих серцях! 

         Приспів: 

 

3. Доброти не жалкуй – це здоров’я і сміх, 

Мир у серці матусь, спокій всіх діточок, 

Це щасливе життя вцьому світі для всіх, 

Навіть вічності стяг з доброти ниточок! 

         Приспів: 

 

Доброта:  Я рада бути твоєю подругою, та ще я хочу познайомити 

тебе і подружити із своїми сестрами. Кожна з них дасть тобі і вам, діти, 

корисні поради. Ось перша сестра, іі звати Любовь. 

 

Любов: 

Без любові не можна жити, 

Треба всім вона з юних літ. 

Без любові зів’януть квіти, 

Стане сірим безликим світ. 

Без любові загине радість, 

Зникне усмішка на вустах, 

Доброта пропаде і благість, 

І людину огорне страх. 

Без любові не можна жити, 

Хай у серці вона горить. 

Хай душа ваша вміє любити, 

Бо любити — це значить жить! 

 

Доброта:  Наступна сестра Щедрість. 

 

Щедрість: 

Пісня «Якщо гарний настрій»  

1. Якщо гарний настрій хочеш мати, 

Є найкраща з тисячі порад.  

Не спіши собі все залишати,  

Навіть найсмачніший шоколад.  

Приспів: 

Тим, що маєш, поділися,  

І так щиро усміхнися, 

Щоб промінчики веселі 

Спалахнули у очах.  

Добрим бути не барися, 

Щось загубиш - не журися.  

Буде радість у оселі, 
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Якщо щедрість є в серцях.      

 

Доброта:  А тепер познайомся із сестрою, яку звати 

Милосердя. 

 

Милосердя: 

Милосердя, як джерело у спрагу, 

Що враз напоїть, сили поверне. 

Заживить рани і додасть відвагу 

І страждучого духом не мине. 

Наповніть своє серце добротою, 

Щоб аж вихлюпувалась радо із грудей! 

Пречистою любов’ю і святою 

І щиро роздавайте для людей!  

Щоб на душі було в них світло, ясно 

І тепло від любові й доброти. 

А вам від цього легко і прекрасно 

По цій Землі буденній буде йти.  

 

Доброта:  Іще дві сестри в мене є Ввічливість і Ніжність. 

 

Ввічливість і Ніжність: 

Пісня «Чарівні слова» 

Я слова чарівні знаю, 

Вивчила охоче! 

І в розмові їх вживаю. 

Зранку і до ночі! 

Доброго здоров’я, Галю! 

Добрий день, Оленко! 

Ти до мене, я до тебе 

Звернемось гарненько!  

 

З добрим ранком всіх вітаю, 

Як іду із хати. 

І кажу всім «на добраніч», 

Як лягаю спати. 

І «спасибі», й «дуже прошу», 

«Вдячна вам», «будь ласка»! 

Словом радість всім приношу, 

Світ стає, як казка!  

 

Всім привіт!», «іди здорова», 

«Дякую красненько»! 
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Ось така чарівна мова 

Радує серденько. 

До побачення вам, люди, 

Будьте всі здорові! 

І слова чарівні всюди 

Ви вживайте в мові! 

 

Ввічливість: 
Є в нашій мові прекрасні звертання, 

Добрі і мудрі, чудові слова. 

Тими словами усяк без вагання 

Всіх, хто навколо живе,  назива. 

Слово могутнє, яка в ньому сила! 

Скажеш з любов’ю — і радість росте! 

Слово хороше народжує крила, 

Ви не забудьте ніколи про те. 

 

Ніжність: 

До гарного слова нам треба звикати, 

Щоб мова була як дзвінке джерело. 

Подумай сім раз, перед тим як сказати, 

Щоб слово твоє людям радість несло. 

Щоб чарами ніжними слово дзвеніло, 

Напоєне ласкою завжди було. 

З добром і любов’ю від серця летіло 

Й до іншого серця зі щирістю йшло. 

 

Пісня «Как хорошо, что много слов на свете ласковых» 

1. Как хорошо, что много слов на свете ласковых, 

Как украшают нашу жизнь они собой, 

Как хорошо, когда их слышишь от друзей своих, 

Когда быть может, солнце скрылось над тобой. 

 

2. Как хорошо, когда умеем нежность мы дарить, 

Когда тепло сердец мы отдаем другим. 

Со словом ласковым друзьям на свете легче жить, 

И счастье людям улыбается таким. 

 

3. Пускай же нежные слова украсят жизнь твою. 

Ты для других, как яркий солнца луч, гори 

И словом ласковым согрей в минуту трудную, 

А если можешь, другу песню подари. 
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Доброта:  Будь нашою сестрою. І нехай в тебе буде нове ім’я 

Радість. 

 

Ведуча: Багато серед людей є смутку, горя, зла. Сестрички, підіть до 

них і, як сонечко, зігрійте їх своїм теплом, як веселка, розвеселіть! Хай 

символом доброти, яка буде передаватися від серця до серця буде вогонь 

цих свічечок. 

Дівчата виносять піднос із сьома палаючими свічками. 

 

Зло:  (Вибігає і задуває полум’я)  Ні, ні, ні! Я не дозволяю вам цього 

робити. Не потрібні, діти, вам Доброта та її сестри! Дружіть зі мною. 

 

Учень 1 класу:  Що ви робите! Нехай горять! Вони нам потрібні! 

    

Ведуча:  Діти, якщо у вас є потреба в доброті, якщо у вас є бажання 

бути добрими, то наш Бог-Творець благословить вас, і Доброта та її сестри 

матимуть непереможну силу в ваших серцях і стосунках. 

      

Я вірю в силу доброти. 

Добро завжди сильніше злого, 

Дає наснагу, щоб цвісти 

І світлу обирать дорогу. 

 

Я вірю в силу доброти, 

Що на торжку не продається, 

Що кривди розбива пласти, 

Красою тулиться до серця. 

 

Я вірю в силу доброти, 

Що має силу роботящих,  

Що хоче, щоб і я, і ти, 

І все було у світі кращим. 

 

Я вірю в силу доброти. Чи вірите в це ви? Тому ми можемо 

відновити вогонь на свічечках. 

 

Хллопець і дівчина (в українських костюмах): 

1. На чудовій Україні квіти розцвітають, 

А багато українців радості не знають. 

І сьогодні Божий голос ніжно так лунає, 

До любові і братерства всіх нас закликає. 

Українці в нашім краї,просимо вас нині 

Живіть в мирі та в любові, як в Божій родині. 
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2. Боже праведний, дай нам силу 

І підтримай у добрий час, 

Щоб не тільки зірки світили, 

А серця щоб світились в нас.  

Щоб земля наша стала світла, 

Від людського цвіла тепла, 

І щоб кожна душа розквітла, 

І щоб раєм Земля була! 

 

Учні молодших класів: 

1. Давайте в мирі жити, 

Щоб легко всім було, 

І кожного любити, 

Усім нести тепло.  

Не кривдити нікого, 

Не бить, не ображать, 

Поганого нічого 

Нікому не казать.  

 

2. Давайте жити в мирі, 

У злагоді й теплі, 

Слова хороші й щирі 

Хай линуть на землі.  

 

3. Нехай нам сонце світить, 

Любов в серцях горить. 

Давайте в мирі жити 

І завжди всіх любить! 

 

4. Ти усміхнися небу, 

Усім, хто біля тебе: 

І братику й сестричці, 

І сонечку й травичці. 

Люби усіх довкола, 

Удома та у школі, 

І ця любов із Неба 

Повернеться до тебе. 

 

5. Прощай дрібні образи 

І помирись одразу. 

Хто вміє всім прощати, 

Сильнішим здатен стати. 
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Твори добро, дитино, 

І у твоїй родині. 

Воно знайде домівку 

Віднині і довіку. 

 

6. Якщо хочете ви, щоб вам добре було 

В неспокійному світі тривожнім, 

То несіть до людей доброту і тепло,  

Хай не буде в вас серце порожнім. 

 

7. Хай наповниться щедрістю серце без меж, 

Для людей ви її не шкодуйте. 

Віддавайте їм радість, любов свою теж, 

Тепле слово людині даруйте. 

 

Учні старших класів:        

1. Врятує світ краса - 

Завжди так говорили. 

Тепер врятує світ лиш доброта, 

Бо однієї вже краси занадто мало, 

Бо стільки всюди зла - людина вже не та. 

 

2. Тож, люди на Землі, 

Спішіть добро творити, 

Щоб нам не згинути у морі зла, 

Щоб кожен міг серед краси прожити 

У царстві справедливості й добра. 

 

3. Набридло нам насильство у житті і в фільмах, 

Наситились ми ним і досить вже. 

Хай від сьогодні в наших душах сонце гріє 

І доброта довкола щастям розцвіте. 

 

4. Тож сіймо зерна доброти довкола, 

Бо з них добірний колос милосердя проросте, 

Подайте завжди руку допомоги тому, 

Хто на шляху життєвому паде. 

 

5. В країні Доброти веселий сміх, 

І чути гомін дітвори усюди. 

Адже творити добрі справи – це не гріх, 

І дяка від усіх людей вам буде! 
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6. У цій країні кожен другу рад, 

У цій країні ні образ, ні смутку. 

Добро і мир шикуються у ряд, 

Щоб добрими були у всіх стосунки. 

 

7. Давайте разом будем мандрувать 

У світ добра і злагоди, і миру. 

Давайте всім заповідать – 

Робіть життя своє щасливим. 

 

Радість: 

Якщо в душі людини сонце сяє, 

Вона красива, просто чарівна! 

Ніщо людини так не прикрашає, 

Як доброта і посмішка ясна. 

 

Ведуча:  Наша дівчина вибрала собі в подруги Доброту. Доброта 

зробила її красивою. Добрі справи, які вона робитиме людям, будуть 

сторицею повертатися до неї і вона не буде бідною, буде багатою. 

Правильний вибір зробила дівчина, зробіть і ви, діти, це також у своєму 

житті. 
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4.3. ВИХОВНИЙ ЗАХІД 

 

« Учителю – слава, 

учителю – шана, 

учителю – наша любов 

полум’яна!» 
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 Мета: 

- сприяти вихованню в учнів поваги і вдячності до вчительської роботи; 

- розвивати творчі здібності, вміння та нахили учнів; 

- збуджувати інтерес до колективної діяльності. 

Ведучі (хлопець і дівчина):  

Як багато гарних свят у році! 

Але є одне свято, скромне, але 

дуже важливе – День учителя! 

Взагалі на світі існує чимало 

професій, і всі вони необхідні, адже 

приносять  користь людству.  

Але є серед них дві 

найважливіші і найгуманніші – це 

професія 

лікаря і вчителя. 

Стати лікарем чи вчителем – це означає взяти на себе 

відповідальність за життя і долю людей. 

 

Вчитель - яке прекрасне слово!    

Багато хочеться мені сказать,    

Але про те я поведу тут мову,    

Що вчителів потрібно шанувать.    

Повинні бути вдячні ми довіку    

За їхню віру, ласку і тепло,    

За те, що розуміли нас, любили,    

За допомогу, чуйність і добро.  

  

Вчитель! Він людям готовий віддать 

без вагань 

Тепло свого серця, скарби своїх знань. 

За це йому слава, 

За це йому шана, 

За це йому наша любов полум’яна. 

 

Пісня «Свято вчителя»  

1. Вже осінь завітала в Україну 

І золотом покрила всі сади.  

Лелеки відлетіли на чужину, 

А ми на свято вчителя прийшли 

 Приспів: 

І навіть та берізка біля школи 

Сьогодні похилилась до землі . 
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Уклін низький даруєм ,як ніколи, 

Вам дорогі і любі вчителі. 

 

2. Як хочеться в цей день вам побажати 

Високих ніжних і крилатих мрій, 

Увагу й шану всю сповна віддати 

і виконати задум всіх надій. 

Приспів: 

 

 Учні 7 класу:  

Учителю! Хвала тобі довічна 

За те, що ти до Знань ведеш дитя. 

Професія твоя і давня, й вічна, 

Аж доки буде на Землі життя!  

 

Хвала тобі за ласку і турботу, 

За доброту і щирі почуття. 

Спасибі за щоденную роботу, 

З якої складене усе твоє життя!  

 

Всі на Землі покликані добро творити, 

У кожного талант до чогось є. 

А ти для того, щоб випещувать, творити. 

У цьому і покликання твоє!  

 

Знання і вміння дарувати дітям, 

Нести сердечне світло доброти – 

Найдивовижніше покликання на світі, 

Й прекраснішої долі не знайти. 

 

То ж дай вам Бог усім подовше жити 

В здоров’ї, сонці, щасті і теплі. 

І наших діток віддано учити, 

І в мирі жити на своїй землі.  

 

Хай будуть легкими усі ваші стежини, 

І добре слово лине повсякчас. 

Воно багато значить для людини, 

То ж добрим словом хай вітають вас.  

 

 Пісня «Поздравляем учителей»  

1. Ой, а кто там нам из зала улыбается? 

Для кого наша песня начинается? 
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Для кого сегодня здесь, зал украсили весь? 

Первоклассники с утра удивляются. 

Ах, оставьте вопросы разные, 

Сегодня школа День учителя празднует. 

Так танцуйте же и пойте веселей. 

Поздравляем мы своих учителей. 

 

2. Узнаем от них мы все интересное, 

Ведь вокруг такое все неизвесное. 

Если хочешь много знать,  

Значит надо рано встать 

И к учителю скорее подбежать. 

Приготовить вопросы разные, 

Учителя у нас все просто прекрасные, 

И на наши сто тысяч почему 

Обязательно ответят что к чему. 

 

3. Еще в детстве к нам приходит понимание, 

Как приятно и дорого внимание. 

За терпение и силы говорим опять  спасибо 

Мы сегодня своим учителям. 

Поздравляем вас снова с праздником, 

Для нас вы лучшие и просто прекрасные. 

Даже если рассердитесь иногда, 

Все равно для нас вы лучшие всегда. 

 

Ведучі: 

Хочемо повідомити вам прогноз погоди. 

4 жовтня в нашу школу-інтернат надійшов атмосферний фронт 

гарного настрою.  

Буде сонячно від посмішок, дутимуть квіткові вітри.  

Очікуються пориви радісних оплесків, можливі теплі короткочасні 

сльозинки. 

В їдальні віятиме приємний апетитний бриз. 

Гідрометеоцентр вітає всіх зі святом – Днем Учителя. 

 

Ведуча:  Рішенням учнівської ради вирішено: за вагомий внесок в 

організацію навчального процесу, покращення матеріальної бази школи, за 

тверде директорське слово нагородити Золотою квіткою" Володимира 

Костянтиновича. 
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Хлопчик і дівчинка: 

Директор школи - фігура центральна,  

Як кажуть в народі - всьому голова! 

Директор на місці - той школа у шані, 

І як він зкерує - так підуть діла! 

 

Хай незгоди й негаразди, вас 

обминають. 

Хай душа і тіло ваші старості не 

знають,- 

Щоби, попри всі проблеми й капосні 

реформи, 

Ви ніколи не втрачали бадьорої форми. 

 

Ведуча:  Рішенням учнівської 

ради вирішено: заучам школи Світлані 

Миколаївні і Тетяні Миколаївні 

почесно вручити нагороду «Срібну 

квітку». 

 

Дівчинка: 

Нехай життя квітує буйним цвітом 

І свято радісне приходить знов і знов. 

А доля хай дарує з кожним роком 

Вам щастя, радість, мудрість і любов. 

 

Ведучі: 

Шкільне життя учнів починається з першого учителя. 

Він відкриває малечі двері у Країну Знань.  

З привітанням для своїх вчителів виступлять учні молодших класів. 

 

Учні молодших класів: 

Учителько перша! 

Зібрались ми нині, 

Щоб дяку і шану віддати тобі 

За ласку, за мудрість, 

Бо в кожній дитині 

Ти частку душі залишаєш навік! 

 

Ой, нема де правди діти, 

Бува всяке серед нас: 

Той у школі звик шуміти, 

Той урок не хоче вчити, 
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Той запізнюється в клас. 

 

Та такого не було, 

Щоб робив це хтось на зло, 

Бо усі ми повсякчас 

Дужу-дуже любим вас. 

 

Хай же вистачить терпіння  

Передати нам уміння.  

А за працю вашу діти  

Щиро вам дарують квіти! 

 

Усім вам побажання щирі 

Шле сьогодні шкільна сім’я 

І пісню цю дарунок милий 

Від всього серця вам співа. 

 

Пісня «Наша вчителька» 

1.Знову дзвоник задзвонив, кличе всіх у клас, 

Наші парти в два ряди зустрічають нас. 

Поспішаємо в клас без коливань: 

Розкриває свій кордон нам країна знань. 

   Приспів:  

З вчителькою нашою по дорозі знань 

Так цікаво мандрувати з кошиком питань. 

Наша вчителька все знає, ми - одна сім'я, 

В душі дітям засіває мудрості зерня. 

 

2. Сніг летить, а, може, дощ ллється за вікном - 

З вчителькою нашою легко і тепло. 

В серці кожному погляд із-під вій - 

Ніби зітканий з надії і дитячих мрій. 

Приспів: 

 

Учениця:  Хочемо привітати всіх класних керівників. 

Нехай ця осінь золота, 

Вам подарує вік щасливий, 

Щоб не згасали: доброта, 

Здоров'я, радощі і сила. 

Щоб Ваш важкий почесний труд 

Був плідний, як багата осінь. 

І кожен день, що йде новий, 

Хай тільки щастя Вам приносить. 
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Ведуча:  Рішенням учнівської ради  вирішено: нагородити вчителів і 

вихователів «Семикольоровою  квіткою» символом єдності любові, 

доброти і справедливоті, мудрості і творчості, терпіння і наполегивості. 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні старших класів: 

Хоч роки минають, мов хмари осінні,  

Лишаючи в серці і в пам’яті слід. 

Хай ваша професія буде нетлінна, 

Хай славиться завжди учительський рід! 

 

Хай красною буде учительська доля, 

Щоб добре всім вам працювалося в школі. 

Рятує хай ангел-спаситель всіх вас, 

Щасливі й здорові були щоб весь час. 

 

Хай мрія прекрасна веде вас в життя, 

Щоб ладилось все і велось до пуття. 

Живе хай надія у ваших серцях, 

Натхнення і творчість не знає кінця. 

 

Хай творчий вогонь в вашiм серцi не згасне, 

Хай сили невичерпнi вашi цвiтуть, 
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Гордiться по праву за свiтлий, прекрасний, 

Великий, почесний учительський труд. 

 

Пісня «Воспитатель» 

1. Бываем в интернате мы с Вами каждый день, 

Заботиться о детях Вам никогда не лень. 

Живем, растем, смеемся, мы на глазах у Вас 

И честно признаемся, что очень любим Вас! 

Припев: 

Вы – добрый наш учитель, Вы – словно наш родитель, 

Друг и преподаватель - воспитатель, воспитатель. 

Вы - наш наставник верный, щит и стальные нервы, 

Ангел хранитель наш, воспитатель наш. 

 

2. Бывает, без сомненья, Вам трудно иногда, 

Но верное решенье Вы примите всегда. 

Простите шалунишек, что жару Вам даем,  

Вы любите детишек, а мы о Вас поем: 

   Припев: 

 

3. Вы дарите заботу, Вы дарите тепло, 

Танцуете, поете , Вы с нами заодно. 

Мы крепко Вас обнимем, прижмемся нежно к Вам, 

И если вдруг обидем, простите это нам, 

   Припев: 

 

Учні середніх класів: 

Жовтень щедрий на барви осінні  

День учителя – свято ж яке! 

Освітянській великій родині 

Дітвора шле вітання палке. 

   Знають всі, що у вас зарплата — 

   Просто курям, на жаль, на сміх. 

   В школі дуже проблем багато, 

   Про які не згадати — гріх. 

 Та і учні у нас бувають, 

 Від яких хоч тікай драла. 

 Вчителі ж наші виживають, 

 Честь за це їм всім і хвала. 

    Інформація, плани, звіти, 

    Ще й «Доктрина освіти» ось,— 

    Вчителів наших завалити 

    Міністерствам якимсь вдалось. 
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 Вчителі ж не втрачають духу, 

 їм вдається усе встигать, 

 Правда, голови від напруги 

 Дуже часто у них болять. 

   Хвилювання ми вам приносим, 

   Часто прикрощів завдаєм. 

   Та сьогодні розслабтесь,— просим 

   У осінній цей теплий день. 

Нехай  наші пісні  милозвучні 

Підбадьорюють знов і знов. 

В серці будуть хай нерозлучні 

Щирі віра, надія й любов. 

 

Пісня «С Днем учителя» 

1. Миллион путей, миллион дорог,  

Но свою нелегко отыскать,  

И приходим мы в школу на урок,  

Чтоб учиться, искать и мечтать.  

Чертим графики, учим правила,  

Узнаем, как прекрасна земля!  

И уводит нас в дальнее плаванье  

Педагог - капитан корабля.  

Припев: 

Яркий свет в пути мы увидели,  

Этот мир познавая с нуля.  

С Днем учителя, с Днем учителя,  

Наши милые учителя!  

 

2. Жизнь не сладкая - ночь с тетрадками,  

И с мелком целый день у доски.  

Будни - праздники... Слишком разные  

Попадаются ученики!  

Но не важно им, и за каждого  

Будут биться до боли в висках,  

И разумное, доброе, вечное  

Сеять в наших умах и сердцах.  

Припев: 

 

Ведучі: 

Багато працівників працює у нашій школі і кожен справжній майстер 

своєї справи. 

Дякуємо всім техпрацівникам за те, що наша школа схожа на світлу 

оселю, у якій завжди панують порядок і чистота. 
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Дякуєм працівникам їдальні за те, що вміють смачно й корисно 

нагодувати велику шкільну родину.  

 

Дівчинка: 

За вашу працю, ласку і любов 

«Спасибі!» – кажемо вам знов і знов. 

Бажаємо вам радості багато 

Й даруєм щиро цей танок завзятий. 

 

 

Танок 

 

    
 

Ведуча:  Наші учні подарували нам, працівникам школи, свої вітання. 

Подякуємо їм оплесками за підготовлене свято. Хай в стінах нашої школи 

завжди панує тепла атмосфера поваги і вдячності. 
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4.3. ВИХОВНИЙ ЗАХІД 

 

 

«СВЯТО  МАСЛЯНОЇ» 
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Мета: 

-  виховувати любов та повагу до традицій та звичаїв українського народу; 

- розвивати бажання берегти, збагачувати та примножувати народне 

надбання;  

-  закріплювати навички культури поведінки під час проведення масових 

заходів. 

 

Діти: 

1. Зима нас вдосталь розважала: 

Різдво ми й Новий рік стрічали. 

 

2. Біля ялинки були жарти, сміх, 

Каталися ми з гірок снігових. 

 

3. Прийшла пора Зимі на північ 
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повертатись, 

Тож, хоче вона з нами попрощатись. 

 

4. Дарує Масляну нам на прощання – 

Свято веселе зимове, останнє. 

 

Звучить музика. Виходить Зима.  

Зима: 

Я – Зима засніжена, 

З півночі принесена, 

Холодами зніжена, 

Вітрами розчесана. 

Скільки снігу принесла - 

Аж не віриться. 

Скільки вулиць замела - 

Не злічить! 

Час на північ відлітать, 

Та не хочеться. 

Як без вас прожить? 

 

Низький уклін вам, добрі люди! Поморозила я вас, сніжком 

порадувала. Задоволена моя душенька. А може, на вас ще морозцю 

напустити? 

 

Діти (хором): Ні, не треба! Спасибі! 

 

Зима: Не хочете! А за що ж ви говорите мені спасибі? 

 

Діти (по черзі): Спасибі тобі за сніжок, за сніжні гірки, за льодові 

ковзанки,  за зимові канікули й свята Нового року й Різдва Христового. 

Навіть за сильні морози спасибі, на те ти й Зима. 

А тепер будь ласка передай владу Весні-Красній і відсвяткуй з нами 

Масляну. 

 

Зима: 

Нумо, веселі хлопці, свято починайте! 

А ви, музики, веселіше грайте! 

 

Глашатаї:  

1. Увага! Увага! Увага! 

Ми кличемо до себе всіх, 

Хто любить радощі та сміх! 
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2. Не спіть, не дрімайте, 

Спішіть, поспішайте! 

На свято усі до нас завітайте! 

 

3. Масляну зустрічаєм, 

Зиму проводжаєм, весну закликаєм!  

 

Пісня «Масляна» 

Муз. О.Злотника - вірші О.Вратарьова  

 

1. Ой, дорослі і малята, ой, ви хлопці і дівчата, 

Вас ми раді привітати, добру пісню проспівати! 

Всіх запрошує на свято і широка, і багата, 

Масляна! Масляна! Масляна! Масляна! 

  Приспів: 

А вже скоро в нас весна, наче квітка чарівна. 

Вже не довго до тепла - до Петра і до Павла. 

Великодень в добрий час поспішає вже до нас. 

А сьогодні - гай гуде! Щира масляна іде! 

 

2. Гуляй, Масляна, як треба, не забудемо ми тебе 

І млинці твої гречані, і вареники в сметані! 

Ти співай, моя родино, щоби жито уродило. 

Масляна! Масляна! Масляна! Масляна! 

  Приспів: 

 

Дівчата: 

1. А ми Масляну дожидаєм, 

Сиром Масляну зустрічаєм. 

Наша Масляна годована, 

Щира гостя ти нам жадана. 

 

2. Прийди Масляна до нас,  

Тебе  зустрічаємо 

З сиром, маслом, калачем, 

З бубликами і млинцем. 

 

Заходить Масляна, дівчина у святковому 

українському вбранні, тримаючи в руках 

макітру з варениками. 

 

Масляна:   

А ось і я! 



 

м. Золотоноша  

80 Формування моральної поведінки учнів з вадами розвитку 

Л.А. Осауленко 

 

Я прийшла до вас з добром: 

З сиром, маслом, пирогом,  

Ще з млинцями, калачами та вареничками! 

На тарілки їх складайте, 

Та на стіл їх подавайте. 

 

Шановні гості, хочу повеселити вас. 

Запрошую на веселий ярмарок. 

 

Діти заносять страви і ставлять на стіл. 

 

1. Є гарячі млинці, кожен по усмішці, 

Млинці славні, пухкі та гарячі, 

На олії соняшниковій, добрячій! 

З пилу, з жару – розбирайте, 

Похваліть не забувайте! 

 

2. Варенички кручені, слава надзвичайна – 

Для обіду, для вечері та для чаювання! 

 

3. Пиріжки, пиріжки! 

Прямо з печі, прямо з жару! 

Та візьміть собі хоч пару! 

 

4. Бублики купуйте! Продавця шануйте! 

Дірку від бублика вам за п’ятак, 

 А як заспіваєте, можу й так! 

 

5. Пряники медові –  

Дівчині чорнобровій! 

А солодку халву –  

Безвусому парубку!  

 

6. Чай, узвар – духмяний, солодкий 

Випийте скоріше, щоб було веселіше! 

 

Зима:  Дорогі гості! Масляна подарунки приготувала для самих 

веселих та  кмітливих. Хто вірно відповідь на наші запитання, той й 

дарунки смачненькі отримає. 

 

І ось наші запитання. 

1. Що символізує собою свято Масляна?  

2. Скільки днів святкують це свято? 
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3. Коли його святкують? 

4. А яка головна святкова страва українців на Масляну? 

5. Які розваги влаштовували люди в ці святкові дні? 

6. Які традиції характерні для останнього дня святкування? 

 

А тепер запрошую до участі в конкурсах. 

 

1. «Страви» 

Необхідно плеснути тоді, коли називатиметься страва, яку вживали на 

Масляну. 

Пиріжки, пельмені, млинці, крашанки, сметана, кутя, мед, пряники і т.д. 

 

2. «Збий вежу» 

Паперовою «сніжкою» необхідно влучити у вежу, побудовану з кубиків. 

3. «Перетягування палиці»  

Дві команди по три хлопця, тримаючись за палицю, намагаються 

перетягнути одна одну. 

 

4. «Майстри з ліплення вареників» 

Із запропонованого тіста і начинки потрібно зробити вареник. 
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Зима: А зараз подивимось інсценізацію про зустріч молоді в 

прощену неділю. 

 

Заходять дівчата. 

 

1 дівчина: Ой, дівчата, і весело ж було на вулиці. 

 

2 дівчина: Цілий тиждень з хлопцями жартували.  

 

3 дівчина: Та як пов’язали хлопцям «колодки», то мабуть не до сміху їм 

було! 

 

4 дівчина: Будуть знати, як залицятися та не сватати.  

 

1 дівчина: А пам’ятаєте, як у розлогий четвер хлопці змагання 

влаштували? 

 

2 дівчина: Як таке забути! Скільки їхніх синців та гуль лікувати довелося.  

 

Заходять хлопці. 

 

1 хлопець: Здорові були,дівчата.  

 

2 хлопець: Із прощеною неділею, красуні. 

 

3 дівчина: А чого це ви, хлопці, 

раптом до нас? 

 

3 хлопець: Справу маємо. 

 

1 дівчина: Яку? 

 

4 хлопець: Та сьогодні ж останній 

день Масляної. То хочемо 

пробачення у вас попросити та від 

колодок відкупитися (показує на 

рукав зі стрічкою).  

 

2 дівчина: Бог простить, парубки. Але ж задарма «колодки» не знімемо.  

 

4 хлопець: Та ми ж не з порожніми руками.  

 

Хлопці дістають з кишень кольорові стрічки, намиста, хусточки і 
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віддають дівчатам. Дівчата, взявши подарунки, знімають з хлопців 

«колодки». 

 

Хлопці: Пробачте, дівчата.  

 

Дівчата: І ви нас, хлопці.  

 

Хлопці і дівчата: Бог простить. 

 

1 хлопець: Ну що, дівчата, раз ми помирилися, то, може, почастуєте нас? 

 

3 дівчина: Ач, які хитрі! 

 

4 дівчина: І чого ж ви бажаєте? 

 

1 хлопець: Та хоч би по пиріжечку із сиром… 

  

2 хлопець: Ми вас щиро любимо! 

 

3 хлопець: І шануємо.  

 

1 дівчина: Гаразд, не крайте серце, нагодуємо.  

 

Дівчата з хлопцями виходять. 

 

Пісня «Гей, на Масляну»  

 

1. Кроковеє  колесо крутиться, 

Бо на землю сонце спускається. 

Хай добра вам люди прибудеться, 

І весна привітно всміхається.  

Приспів: 

Гей, на Масляну – отакі млинці. 

На Масляну – хлопці-молодці. 

Пригощають всі: тещі і зяті. 

Тут на Масляну веселіться всі. 

 

2. Вже зима із нами прощається, 

Вже тепло до нас повертається, 

Перед постом люди стараються 

І гріхів своїх позбуваються. 

  Приспів: 
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3. Славить будем Масляну красную-красную 

І млинцями гарно поласуєм, 

І дощі весняні закличемо,  

Ми здоров’я люди вам зичимо. 

Приспів: 

 

Масляна: 

А ну, дівчата, загукайте красну-весну, 

Загукайте красне сонечко, 

Щоб світило нам у віконечко. 

 

Дівчинка: 

Дівчата – подруженьки! 

Ходімо співати,  

Весну закликати, 

Птахів зустрічати. 

 

Хоровод «Прийди, прийди, Весно-красна» 

 

Дівчинка: 

Скоріш, любо весно, до нас прибувай, 

Щоб знову озвавсь соловейками гай, 

Щоб знов зеленіли наші лани, 

Від сонечка сил набирались вони. 

Щоб жовті кульбабки цвіли у садах, 

А ми – всі дівчатка – були у вінках! 

 

Під музику до залу з букетом входить Весна. 

 

Весна: Здрастуйте, люди добрі. Ви ждали і діждалися мене. 

  

Дівчинка: 

Здрастуй, Весно,  

Що ти нам принесла? 

 

Весна:  

На дерева – цвіту, 

А в поле – жито. 

На травичку – росу, 

На дівчаток – красу. 

А на хлопців – сили, 

Щоб росли, міцніли. 

І тепло, і сонечко, і пісні 
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Гаївки – весняночки голосні. 

 

Весна звертається до Зими 

Добрий день, моя сестрице! 

Скажи, як тобі тут жилося? 

Тобі ось квіти принесла. 

Я виростила їх для тебе. 

На зустріч цю я так чекала, 

На гостинність я надію мала. 

 

Зима: 

Радіють люди сонцю і пташкам, 

І листочкам, і квіткам! 

Тобі я, Весно, місце уступаю, 

І всім вам щастя побажаю! 

Хай розквітне все в природі, 

Щоб було добро в народі! 

 

  Хлопчики, дівчата та поважні гості! Час настав прощатися! За 

народним звичаєм, прошу у Вас пробачення, що дощами у січні поливала! 

І вдруге прошу пробачення за те, що морозила землю без снігу! 

І утретє прошу пробачення, що малувато снігу було! 

 

Всі (разом): Пробачаємо. 

 

Масляна:  

Зимоньку сьогодні проводжаєм, 

Знову через рік чекаєм. 

Пісню весело співаймо, 

Один одного вітаймо. 

 

Пісня на мелодію «Не давайте суму жити» Н.Май 

 

1. Сонечко надворі знову сяє, 

Промені дарує золоті, 

І млинцями щиро пригощає 

Тиждень нас весняний і масний. 

  Приспів: 

Не давайте суму житии, 

Посміхайтесь по всяк час. 

Для розваги і розради 

Масляна - найкращий час. 
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2. Посміхнися недругу своєму 

І пробач йому образи всі. 

Буде радість в тебе і у мене, 

І добро залишиться в душі. 

  Приспів: 

 

Масляна:  

Я гуляла з вами 

Співала й танцювала 

Однак я втомилася  

Сил мені не стало. 

Тепер мене проводжайте 

А за рік знову чекайте. 

 

Зі святом Вас, люди добрі! 

З Весною красною! 

З першими квітами! 

З пташиним співом! 

З майбутніми врожаями! 
 

 

 

 З цим текстом пропонується ознайомитися дітям напередодні свята.  

Масляна - стародавнє слов'янське свято, що прийшло до нас з 

язичницької культури і збереглося після прийняття християнства. Це одне 

з найулюбленіших свят Київської Русі. Інші назви свята: Сирна Седмиця, 

Сиропусний тиждень. Такі назви виникли тому, що на цьому тижні м'ясо 

вже виключалося з їжі, а молочні продукти ще можна було вживати. 

Це свято не закріплене за певним днем на календарі, воно 

відзначається протягом останнього тижня перед Великим постом. 

Масляна символізує проводи зими та зустріч із весною. Людям дуже 

хотілося скоріше провести зиму й зустріти довгоочікувану весну. 

Розуміючи, що найсуворіший час добігає кінця, а попереду ласкаві весняні 

дні, люди насамперед дякували за тепло сонцеві, славили його. 

   Масляна на протязі багатьох століть зберегла характер народного 

гуляння. Всі традиції Масниці спрямовані на те, щоб прогнати зиму і 

розбудити природу від сну. Символом Масниці було опудало з соломи, 

обряджене в жіночий одяг, з яким разом веселилися, а потім ховали або 

спалювали на вогнищі разом з млинцем, яке опудало тримало у руці. За 

народною традицією до опудала Масляної прикріпляли записки, в яких іде 
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мова про погані вчинки або риси  характеру, від яких бажають 

позбавитися. Щоб разом з опудалом Масляної спалити печалі та лихо. 

   Невід'ємною частиною свята були катання на конях, на яких 

надягали найкращу збрую. Також поширене було катання молоді з 

крижаних гір. Серед звичаїв сільської молоді на Масляну були також 

стрибки через вогнище та взяття снігового містечка. 

   Млинці є основним пригощанням і символом Масляної. Їх печуть 

кожен день з понеділка, але особливо багато з четверга по неділю. 

Традиція пекти млинці була на Русі ще з часів поклоніння язичницьким 

богам. Адже саме бога сонця Ярило закликали прогнати зиму, а круглий 

рум'яний млинець дуже схожий на літнє сонце. 

  Млинці на Масляну можуть бути різні: і прісні, і солодкі, і з 

начинкою, і дріжджові та ін. Борошно для таких млинців дозволяється 

вибирати найрізноманітніше: гречане, вівсяне, просяне, ячмінне, 

пшеничне, житнє тощо. До млинців готували олію, сир, сметану, діставали 

мед, пекли медові пиріжки і візерункові пряники. Другою обрядовою 

стравою українців були вареники із  сиром, які вживалися з маслом чи 

сметаною, а також пироги з сиром. 

   Існувала традиція на протязі цього тижня «колодкувати».Старші 

жінки жартома «карали» тих молодих парубків, які протягом року не 

знайшли собі пари і не одружилися, а також їхніх матерів. Неодруженим 

парубкам чіпляли до ноги колодку, тобто загорнуте у полотно полінце, яку 

виготовляли спеціально для цього обряду. Цю відзнаку парубок повинен 

був волочити за собою, поки не дасть відкупного.Такі обряди мали 

виховне значення, примушували замислитись про продовження роду, 

сприяли пошукам нареченої. Дівчата теж в'язали колодку, але тільки 

парубкам, і вже не до ноги, а до лівої руки. Дівоча колодка оздоблена 

барвистими стрічками та паперовими квітами. Парубки повинні платити 

дівчатам викуп грішми або подарунками: намистом, стрічками, шовковою 

хусткою. 

   Кожен день тижня має свою назву, яка говорить про те, що в цей 

день потрібно робити.  

   Понеділок - "зустріч" свята. У цей день влаштовували і розкатували 

крижані гірки. Діти робили вранці солом'яне опудало Масляної, наряджали 

його, і всі разом возили по вулицях. Влаштовувалися гойдалки, столи з 

солодощами. 

   Вівторок - "загравання". У цей день починаються веселі ігри. З ранку 

дівчата і парубки каталися на крижаних горах, їли млинці. 

   Середа - "ласунка". На першому місці серед частувань, звичайно ж, 

млинці. На Масляному тижні прийнято родичам ходити одне до одного в 

гості. “До тещі на млинці” їздили в середу. За звичаєм, в середу вся родина 

збиралася за одним столом. 

   Четвер - "розгуляй". У цей день щоб допомогти сонцю прогнати 
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зиму, люди влаштовують за традицією катання на конях "по сонечку" - 

тобто за годинниковою стрілкою навколо села. Головне для чоловічої 

половини у четвер – кулачні бої, взяття снігового містечка. Будь-які бійки 

цього дня не лише не засуджувалися, але й схвалювалися. Хлопці 

вправлялися у силі, спритності, а дівчата тим часом пильним оком стежили 

за майбутніми чоловіками. 

   П'ятниця – «тещині вечірки». У цей день зять повинен почастувати 

свою тещу. Після цього зятю належало покатати свою тещу вулицями села 

або ж міста. При чому дорогу обирають залежно від характеру тещі - злу та 

сварливу везуть по нерівній дорозі і, навпаки, якщо теща лагідна, то і 

дорога рівна, немов струна. Отримавши запрошення, теща заздалегідь 

повинна була прислати або принести в оселю молодят усе необхідне для 

приготування млинців: сковороду, посуд для замішування тіста, ложки, 

черпаки тощо. А тесть мусив цього ж вечора прислати в дім молодих 

борошно, масло, олію та все інше, що необхідно для млинців. Нехтування 

цим важливим і дуже приємним для родичів звичаєм могло за старих часів 

обернутися образою тещі, зневагою від родичів та осудом усієї громади. 

   Субота - "посиденьки ". У цей день ходять в гості до всіх родичів, і 

пригощаються млинцями. 

   Неділя - "прощений день". Найбільш урочисто відзначали неділю. 

Спеціально до цього дня готували вареники з сиром. Організовували 

масові гуляння, ігрища, забави. У цей день потрібно було обійти усіх 

родичів та сусідів і попросити пробачення за всі скоєні образи, аби 

очиститись перед Великим постом від гріхів. 

У цей день на величезному вогнищі спалюють солом'яне опудало, 

яке уособлює  зиму. Коли ж зима згорить, завершує свято фінальна забава: 

молодь стрибає через багаття. Цим змаганням у спритності і завершується 

свято Масляної. 
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4.4. ВИХОВНИЙ ЗАХІД 

 

 

 

«Ми проти 

шкідливих звичок» 
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 Мета: 

- довести до свідомості учнів, що шкідливі звички є основною причиною 

порушення здоров'я; 

- формувати в учнів негативне ставлення до шкідливих звичок (паління, 

вживання алкогольних напоїв, наркотиків); 

- виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, почуття 

відповідальності за свої вчинки. 

 

Обладнання:  

плакати, аркуші з надрукованими прислів' ями, надувна цигарка. 

 

 

Вихователь: 

Я вітаю вас, діти! Запрошую взяти участь у заході «Ми проти 

шкідливих звичок». 

В нашій школі, як і в інших, в листопаді проходить місячник 

здорового способу життя. 

Ви вже розмірковували про необхідність збереження здоров'я на 

інших заходах. 
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А сьогодні про це нам розкаже агітбригада молодших класів. 

 

Учні: 

1.Хто здоровий, той сміється, 

Все йому в житті вдається. 

Він долає всі вершини, 

Це ж чудово для людини! 

 

2.Хто здоровий, той не плаче, 

Жде його в житті удача. 

Він уміє працювати, 

Вчитись і відпочивати! 

 

3.Хто здоровий – не сумує, 

Сміло по життю крокує, 

Впевнено вперед іде,  

Й за собою всіх веде! 

 

4.Бо здоров’я – це прекрасно, 

Здорово, чудово, ясно! 

І доступні для людини 

Всі дороги і стежини. 

 

5.Здоров’я – це ранок 

Зі свіжим повітрям. 

Це сонце, що гріє 

Ласкаво й привітно. 

 

6.Здоров’я – це смак 

Свіжих ягід дозрілих, 

Це спорт, що дає нам 

Наснагу і силу. 

 

7.Це сни, що на крилах  

Нам зорі несуть. 

Бери це сміливо 

Мій друже, у путь! 

 

8.Та тільки на цьому шляху пам’ятай: 

Цурайся цигарки, від чарки тікай! 

І знай, любий друже, у цьому житті, 

Чи бути здоровим, вирішуєш ти. 
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Пісня «Здоров’я – це багатство» 

1. Коли день ще на початку,  

Довго в ліжку не лежи, 

Не лінуйсь, зроби зарядку, 

По подвір’ю пробіжи. 

     Приспів: 

Здоров'я - це багатство, 

Яке Господь нам дав, 

І треба, щоб з дитинства 

Його ти цінував. 

Здоров'я не придбаєш 

За гроші, пам'ятай. 

Поради всі, що знаєш, 

Роби, не забувай. 

 

2. Бережи здоров'я змалку, 

Бо хазяїн тіла - ти. 

Щоб життя прожити довге, 

Себе треба берегти. 

    Приспів: 

 

Шапокляк:  
Від світанку до зорі радять дітям лікарі:  

Алкоголю не вживати, цигарок до рук не брати,  

І не їсти блекоту, не курити наркоту.  

Я ж вам, пані Шапокляк, раджу все робить не так!  

Дам поради залюбки – все робити навпаки.  

Замість чаю пийте пиво і хворійте всі щасливо.  

Як дитина занедужа, це чудово дуже – дуже!  

Бо не треба в школу йти, можна в ліжечко лягти,  

День і ніч у нім лежати і тихесенько вмирати.  

Нащо вам повітря чисте? Коли можна закурити,  

Вік свій трохи вкоротити!  

Ще у мене є порада, дітям я сказати рада.  

Нащо вам здоров’я мати? Краще 

хворим полежати!  

Бо ж не треба з дітьми гратись, ні 

гуляти, розважатись.  

Ані в той футбол ганяти, м’яч в 

ворота забивати.  

Їжте блекоту й дурман, в голові 

носіть туман.  

Бо дурним приємно бути, можна 
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геть усе забути. 

 

Вихователь:  Діти! Ви хочете виконувати поради Шапокляк? 

А чи сама ти робиш, те що радиш дітям? 

 

Шапокляк: 

Ні! Звичайно не роблю! Я себе завжди люблю. 

 

Вихователь: 

Знайте, пані Шапокляк робить все завжди не так,  

Як говорить вам робити, бо вона ще хоче жити!  

Гарно жити й працювати та міцне здоров’я мати! 

 

До побачення, пані Шапокляк, наступного разу приходь з корсними 

порадами. 

  

Одна із шкідливих звичок, яка небнзпечна для здоровя людини – це 

тютюнопаління.  

Сьогодні в багатьох країнах відзначається Міжнародний день 

відмови від паління. Мета Дня відмови від паління — сприяти зниженню 

поширеності тютюнової залежності, інформувати суспільство про згубний 

вплив паління на здоров'я. 

Чи знаєте ви, що:   

-  близько третини населення світу є курцями; 

-  кожні 10 секунд на планеті вмирає один запеклий курець; 

     - 1 цигарка скорочує життя на 15хв; 

     - 1 пачка цигарок — на 5 год; 

     - хто палить 4 роки — втрачає 1 рік життя. 

 

Чим небезпечне паління? Послухаєм частівки про наслідки цієї 

шкідливої звички. 

 

Частівки 

1. Якщо справжній ти балбес –  

Цигарки пали «Експрес».  

Якщо ти геть нетямущий-  

Станеш «Чахликом Вмирущим». 

 

2. Наковтатись хочеш диму,  

То пали бридотну «Приму».  

Хай в легені потрапляє,  

В організмі осідає.  
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3. Хочеш вмерти в тяжких муках-  

Цигарки пали «Прилуки».  

Якщо хочеш мати астму,  

То мерщій підпалюй «Астру».  

 

4. Безліч матимеш проблем,  

Як запалиш ти «LM».  

І серцеву недостатність,  

Й виразку, й непрацездатність.  

 

5. Тож шкідливого цурайся, 

А  корисного навчайся, 

Будь веселим і кмітливим, 

Будь здоровим і щасливим! 

 

Учні: 

1. Головне — здоровим бути — 

Це потрібно всім збагнути! 

Бо як є здоров’я й сила, 

То весь світ людині милий. 

Й думка в неї веселенька, 

І тоді вона жвавенька. 

 

2. Все їй хочеться робити, 

І сміятись, і радіти. 

А як тільки захворіє — 

Зразу й сонечко тускніє. 

Тому це запам’ятай 

Й про своє здоров’я — дбай! 

 

Вихователь:  Україна посідає одне з найвищих місць в Європі за 

розповсюдженістю паління. За статистикою, близько 30% українців – 

курці. 

Україно! Ти в небезпеці! Твоє майбутнє - юнаки та дівчата, підлітки і 

діти - поступово стають рабами залежності. 

Кожен 4-й підліток пробував наркотики 

Кожен 10-й пробував курити і випивати спиртні напої. 

100 тис. українців умирають з причини  паління. 

40 тисяч з причини – зловживання алкоголем. 

В Україні гине молодь! 

 

Які заходи по боротьбі з курінням застосовуються в нашій країні за 

останні роки? 
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Згідно Закону, забороняється куріння тютюнових виробів: 

на території закладів охорони здоров’я; 

на території навчальних закладів; 

на дитячих майданчиках; 

у під’їздах житлових будинків, у ліфтах; 

у пасажирському транспорті; 

на зупинках маршрутних транспортних засобів. 

На пачках сигарет почали писати медичне  попередження  «Куріння 

вбиває". Заборонено рекламу сигарет. Заборонено продаж тютюнових 

виробів особам,  які  не  досягли  18  років. 

 

Послухаємо, про  що розмовляють хлопці, і подумаємо, яку пораду 

їм треба дати. 

 

Сценка «Діалог малолітніх курців» 

1 – й:     Ну , скільки у твоїй кишені?  

2 – й:     На пачку вистачить, дивись! 

1 – й:    Біжи скоріше до кіоску,  

             Та, коли купиш, не барись. 

3 – й:     Ти бачив, курять старші хлопці… 

              А ми хіба – не мужики?!  

              Бери у дорогій коробці,  

              Набридли зібрані бички! 

Учні дають поради. 

 

Вихователь: 

Наукові дослідження показали, що 70% курців за бажанням можуть за 

допомогою вольового зусилля кинути палити, оскільки у них немає 

сильної фізіологічної потреби в тютюні. А ось 5—10% застарілих курців 

дійсно потребують допомоги лікарів. 

У житті важливо своєчасно відмовитися від того, що не потрібне.  

 

Сценка «Тато і син»  
Автор: Кроха – сын пришёл к отцу 

И спросила кроха: 

Сын: Если я курить начну – 

Это очень плохо? 

Автор: Видимо, врасплох застал 

Сын отца вопросом. 

Папа быстро с кресла встал, 

Бросил папиросу. 

И сказал отец тогда 

Глядя сыну в очи: 
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Отец: Да, сынок, курить табак – 

Это плохо очень. 

Автор: Сын, услышав, сей совет, 

Снова вопрошает: 

Сын: Ты ведь куришь много лет 

И не умираешь? 

Отец: Закурил я с юных лет, 

Чтоб казаться взрослым, 

Ну, а стал от сигарет 

Меньше нормы ростом. 

Сердце, лёгкие больны, 

В этом нет сомненья. 

Я здоровьем заплатил 

За своё куренье. 

Я бросал курить раз пять, 

Может быть, и боле, 

Да беда – курю опять. 

Не хватает воли. 

Сын: Ты мой папа, я – твой сын, 

Справимся с бедою. 

Ты бросал курить один, 

А теперь нас двое. 

Автор: И решили впредь ещё 

И отец и кроха: 

Сын и отец вместе: Будем делать хорошо 

И не будем - плохо! 

 

Вихователь: 

Сказати твердо «Ні!» не кожен уміє, але треба вчитися. 

Не становіться рабами куріння, як хлопчина, про якого вам зараз 

розкажуть хлопці.  

 

Учні: 

1.Цигарку взяв малий хлопчина,  

Як паровоз іде й димить. 

 Й не думає того дитина, 

Що це страшна для нього мить. 

Він виробля погану звичку, 

Бо вже звикатиме палить. 

Здоров’ячко, як рукавичку, 

Він може просто загубить. 

 

2.Хворітимуть його легені, 



 

м. Золотоноша 

97 Формування моральної поведінки учнів з вадами розвитку 

Л.А. Осауленко 

Всі органи і голова. 

А він стиска цигарку в жмені, 

Та ще й радіє і співа. 

Бо думає, що хитрий дуже, 

Що він усіх перехитрив. 

До себе ставиться байдуже 

І сто болячок вже нажив. 

 

3.Але про це він ще не знає, 

Не всі ще органи болять. 

І знов цигарку витягає, 

Бо хочеться дорослим стать. 

Та сильним, гарним він не стане, 

Бо зріст вповільнюватись став. 

Усе, що в світі є погане, 

Хлопчина в організм запхав. 

 

4.Та ще й в залежність від цигарки 

Утрапив бідолаха, як в капкан. 

Не допоможуть слово й лайки, 

Тепер над ним цигарка — пан! 

Така маленька і нікчемна, 

А влада в неї — он яка! 

Вона щосили недаремно 

Трима в полоні хлопчака. 

А він їй зразу підкорився, 

Бо сили-воленьки не мав. 

Отак малий з дороги збився, 

Ослаб і зовсім хворий став. 

 

Пісня «Не кури»   

1. Не пробував курити — не кури! 

Тих, хто не курить люди поважають. 

А тим, хто курить завжди говори – 

Нехай здоровим буть не заважають. 

    Приспів: 

Цигарка — це ворог твій, 

Зруйнує все в тобі. 

Вона призводить до хвороб 

І не дає надій. 

 

2. Сам не кури і друзів відмовляй, 

Нехай вони забудуть згубну звичку. 
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І все життя ти просто пам’ятай – 

Прекрасне не в цигарці й запальничці! 

 

Конкурс на знання прислів’їв  

Учні отримують аркуш із надрукованою частиною прислів’я і знаходять 

продовження. 

Учні: 

1.Життя у кожного єдине, 

І неповторне, лиш одне. 

А ти у світі цім – Людина, 

І хай біда тебе мине. 

 

2.Ми сьогодні разом звертаємось до тебе, 

Подивись у гору яке класне небо. 

Невже це не привід радіти й сміятись 

І від поганих звичок відмовлятись. 

 

3.Ми всі за здоровий спосіб життя!  

Тому кожен учень у школі затям: 

«Шкідливі звичкиґ» не мода, не клас,  

Куріння це лиш заборона для нас. 

 

4.Друже ти вже знаєш, що буде від паління, 

Дихай свіжим вітром, а не коптінням. 

Друже, пам’ятай алкоголь – це страшно, 

Забере у тебе все, що є прекрасне. 

 

5.Ти в нікотині ніщо не знайдеш,  

А власною рукою себе ти уб'єш.  

І склянка горілки твій розум туманить,  

А інколи навіть на злочини тягне. 
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6.Як з «змієм зеленим» ти будеш товариш,  

То гідність і розум свої ти утратиш.  

Наркотики смерть, небезпечність і зле  

Він швидше за інших здоров'я уб'є.  

 

7.Господар ти свого здоров’я! 

Тобі його і берегти! 

Тобі вирушувать: здоровим, 

Чи хворим по життю іти! 

Але задумайся на хвильку 

Чи варто нищити його, 

Коли у тебе є ще вибір, 

Зробити правильно його. 

 

Вихователь:  
Мій друже! Школяре! Дитино моя!  

Я вчитель, твій друг, і як мама твоя  

Благаю, прошу, установу даю  

Піклуйся з дитинства про долю свою.  

 Отож прислухайтеся, діти, до мудрих порад своїх учителів, лікарів, 

тому що це дуже цінні поради, які допоможуть вам зберегти здоров’я і 

вирости сильними і сміливими, здоровими і щасливими.  
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