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ВСТУП 

 

Кардинальні зміни, які відбуваються на сучасному етапі розвитку 

сучасної суверенної України, висувають на перший план низку важливих 

завдань національного й духовного відродження, державотворення, виходу з 

воєнної та економічної кризи. Розв’язання цих завдань висуває потребу в 

зміцненні інституту сім’ї, зокрема підвищенні вимог до формування 

міжособистісних взаємин дітей і батьків на основі моральних цінностей і 

принципу гуманізму. 

Зародившись у Європі наприкінці ХІІІ століття разом із культурою 

епохи Відродження, гуманізм постав першою концепцією, яка проголосила 

благо людини вищим критерієм оцінки діяльності суспільства, а принципи 

рівності, справедливості, людяності – нормою взаємин між людьми. 

Протягом наступних століть ідеї гуманізму пройшли складний шлях 

розвитку й еволюції. У сучасних наукових джерелах окреслено різнобічні 

підходи до понять «гуманізм», «гуманність», «гуманістичні цінності». 

Гуманізм як поліваріативну історично-філософську систему уявлень про 

людину розглядають Л. Балашов, Ф. Канак, М. Кисельов, В. Кувакін, 

О. Круглов, Г. Кудишина, Є. Сметанін. З психологічної точки зору гуманізм є 

світоглядною позицією, певним стилем мислення, що найповніше охоплює 

природу людського буття (Г. Балл, Е. Бартон, М. Бахтін, К. Роджерс, 

Ж. П. Сартр, В. Франкл, Е. Фромм).  

Заслуговують на увагу ідеї гуманістичної педагогіки, втілені в 

авторських зарубіжних і вітчизняних системах (Ш. Амонашвілі, О. Декроллі, 

Дж. Дьюї, О. Захаренко Я. Корчак, Р. Кузіне, М. Монтесорі, Є. Попов, 

В. Сухомлинський, С. Френе, Г. Шаррельман). Сутність проблеми гуманізації 

освітнього і виховного процесу як нового етапу педагогічного мислення на 

засадах гуманістичних ідей розвитку особистості з’ясовується у працях 

сучасних вчених – К. Балтреус, М. Берулави, М. Боришевського, І. Зязюна, 
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В. Кременя, О. Романовського, С. Сисоєвої, О. Сухомлинської, К. Чорної та 

ін. 

Проблема взаємодії дитини і суспільного оточення з позиції загальної 

теорії відносин всебічно висвітлена у працях видатних психологів 

В. Абраменкової, Б. Ананьєва, І. Беха, Л. Божович, А. Бодальова, 

Л. Виготського, П. Гальперіна, О. Запорожця, С. Рубінштейна, В. Сітарова, 

О. Ухтомського.  

Теоретико-прикладні ідеї гуманізації освітнього процесу початкової 

школи, особливостей її прояву та основних чинників оптимізації розкрито в 

працях К. Гавриловець (виховання у школярів гуманного ставлення до 

людей), В. Киричок (формування гуманних взаємин молодших школярів в 

позаурочній діяльності), Н. Сагоякової (виховання гуманності у молодших 

підлітків на етнокультурних традиціях), С. Сенатор (формування гуманних 

взаємин у багатонаціональних колективах молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл), І. Тадеєвої (виховання в учнів молодших класів 

гуманних якостей), М. Ткаченко (виховання гуманності у майбутніх 

вчителів), Г. Ясякевич (формування гуманного ставлення молодших 

школярів у позанавчальній діяльності) та ін. 

Незважаючи на беззаперечно високий рівень дослідження концепту 

гуманізму в сучасній педагогічній науці, спостерігаємо ряд лакун в розробці 

методів і підходів до формування гуманістичних цінностей в системі 

етнонаціональної освіти, зокрема закладів загальної середньої освіти з 

навчанням (вивченням) мов корінних народів або національних меншин. 

Теоретичне осмислення і комплексний аналіз наукових джерел зазначеної 

проблематики дозволили виділити ряд основних протиріч, які зумовили 

актуальність дослідження: 

 між концептуальними засадами Нової української школи, 

зорієнтованими на «педагогіку партнерства», «виховання на цінностях», і 

традиційною системою виховання; 
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 між необхідністю формування у школярів загальнолюдських 

цінностей, української та етнічної ідентичності (національних меншин і 

корінних народів), і відсутністю науково обґрунтованих моделей таких 

виховних систем або методик виховання; 

 між змістом інваріантної частини програми початкової освіти в 

єврейських школах та змістом програми виховання, заснованого на духовних 

цінностях єврейського народу. 

Виходячи з цього, було визначено об’єкт дослідження: організація 

виховної роботи з молодшими школярами з метою формування 

гуманістичних цінностей особистості. 

Предмет: система формування гуманістичних ціннісних орієнтацій 

молодших школярів засобами етнокультурної освіти і виховання в 

єврейських школах діаспори. 

З’ясування предмета і об’єкта зумовили мету нашого дослідження: на 

ґрунті теоретичного осмислення концепту гуманізму в педагогічній науці 

встановити психолого-педагогічні умови, форми і засоби формування 

гуманістичних цінностей молодших школярів в єврейських закладах освіти. 

У відповідності до мети дослідження були поставлені наступні 

завдання: 

1) дослідити історію розвитку гуманістичної педагогіки; 

2) встановити систему принципів, ідеалів, норм гуманістичного 

виховання молодших школярів у сучасній педагогічній науці; 

3) розкрити ідеї гуманістичного виховання у народній єврейській 

педагогіці та класичних єврейських текстах; 

4) визначити мету, завдання, зміст освіти і виховання в єврейському 

закладі освіти; 

5) розкрити методи, форми, засоби формування гуманістичних 

цінностей молодших школярів у виховній системі єврейського закладу 

освіти; 
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6) запровадити систему формування гуманістичних цінностей 

молодших школярів у практику закладу загальної середньої освіти з 

єврейським етнокультурним компонентом і проаналізувати результати 

емпіричного дослідження. 

Вивчення предмету дослідження визначило вибір загальнонаукових 

методів дослідження, серед яких: методологічний аналіз основних понять і 

термінів, теоретичний аналіз наукових джерел, педагогічної періодики; 

порівняльний метод визначення принципів, методів і прийомів формування 

гуманістичних цінностей, описовий метод (інтерпретація класичних 

єврейських текстів і фольклору). Серед емпіричних методів: метод 

педагогічних спостережень, бесіди, анкетування, аналіз продуктів 

педагогічної діяльності; аналітичний метод (аналіз усних відповідей учнів та 

анкет), метод експерименту (для перевірки ефективності запропонованої 

методики); контрольні зрізи для виявлення вихованості та сформованості 

гуманістичних цінностей молодших школярів. 

Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що вперше на 

теоретичному й емпіричному рівнях досліджено проблему формування 

етнічної ідентичності молодших школярів з урахуванням менталітету і 

культурних цінностей конкретного етносу (зокрема, єврейського); визначено 

зміст виховання в закладі загальної середньої освіти з єврейським 

етнокультурним компонентом; запропоновано комплекс ідей, методів, 

засобів народної педагогіки, фольклору, класичних єврейських текстів, 

традицій і елементів культурної спадщини єврейського народу, які є 

важливими чинниками формування гуманістичних цінностей та орієнтацій 

учнів початкових класів. 

Практичне значення дослідження вбачаємо в застосуванні методики 

формування гуманістичних цінностей молодших школярів засобами 

етнокультурної освіти і виховання в єврейських школах діаспори. Матеріали 

дослідження також можуть бути використані для підготовки відповідних 

методичних посібників і рекомендацій для вчителів початкової школи з 
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єврейським етнокультурним компонентом, а також в процесі професійної 

підготовки вчителів з початкової освіти на освітніх рівнях бакалавра або 

магістра; в системі післядипломної освіти, а саме в роботі зі слухачами 

курсів з підвищення кваліфікації вчителів початкових класів. 

Логіка дослідження зумовила структуру дипломної роботи, яка 

складається зі вступу, двох розділів, висновків до них, загальних висновків, 

… (кількість) додатків на … сторінках, списку використаних джерел 

(… найменувань, із них … – англійською мовою, … – на івриті). Загальний 

обсяг роботи – … сторінки, із них – … сторінок основного тексту. Робота 

містить … таблиць, … рисунків. 

вступ, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (93 

джерел), додатків. Повний обсяг роботи складає ??? сторінок. 
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РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

 

1.1. Історія розвитку гуманістичної педагогіки  

 

Гуманістична педагогіка – напрям теорії і практики виховання і 

навчання, який ґрунтується на вихідному положенні, що дитина – найвища 

цінність і самоціль історичного розвитку людської діяльності в галузі освіти, 

центр «педагогічного Всесвіту»; який проголошує унікальність особистості 

людини. На відміну від традиційної педагогіки, що ставить на меті 

формалізовану передачу вихованцям знань і соціальних норм, які не є 

предметом їх власного усвідомленого вибору, гуманістична педагогіка 

спрямована на розкриття особистісного потенціалу, створення умов для 

усвідомлення учнями своїх потреб і інтересів.  

Саме поняття гуманізм походить від латинського слова humanus, що 

означало людський, людяний. Гуманізм – це цілісна концепція, що визначає 

людину як найвищу цінність в світі. Основним положенням цієї концепції є 

захист гідності особистості, визнання її прав і свобод, прояв і розвиток 

здібностей, створення для цього сприятливих умов. Гуманізм стверджує 

універсальну значущість людського буття в цілому і окремої особистості 

зокрема. Як сукупність ціннісних установок гуманізм є суспільним ідеалом. 

Гуманістичні ідеї, які отримали розвиток в філософсько-педагогічних 

працях мислителів різних епох, є основоположними для сучасного 

трактування феномена гуманістичної педагогіки.  

Похідним від поняття «гуманізм» є поняття «гуманізація» – наукове 

поняття, що означає олюднення соціуму, дійсності, явищ життя. У 

Тлумачному словнику української мови (видання 2002 року) гуманізація 

розглядається, по-перше, як зумовлена моральними нормами і цінностями 

система становлення особистості, по-друге, як ставлення особистості до 
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соціальних об’єктів (люди, колектив, живі істоти), що відтворюється у 

свідомості людини як співчуття і виявляється у її вчинках (допомога, 

співучасть, співпраця тощо) [34, с. 78].  

Автори Філософського енциклопедичного словника (2002) визначають 

гуманізацію як «…поширення та утвердження гуманістичних принципів у 

якій-небудь сфері суспільного життя» [87, c. 93]. Словник психолого-

педагогічних термінів і понять (2001) трактує гуманізацію як 

«…упровадження у взаємодію людей принципів гуманізму, формування і 

розвиток у стосунках між людьми гуманістичних почуттів»[77, c. 25]. 

Розглянемо розвиток гуманістичних ідей у вітчизняній і зарубіжній 

педагогіці. Дослідники припускають, що поняття «гуманізм» (від 

лат. humanus – людський, людяний) ввів у вжиток німецький педагог 

Ф. Нітхаммер у 1808 р. на основі слова «гуманіст», яке з’явилося наприкінці 

ХV ст. та означало людські доброчинності – доброзичливість, 

відповідальність, справедливість [31, с. 9].  

На думку українських учених, поняття «людський» і «людяний» 

докорінно різняться між собою: «людський» окреслює те, що належить 

кожній людській істоті, а «людяний» вважається вищим стилем поведінки 

людини. Гуманне – це те шляхетне, що гідне чесної людини [2, с. 87].  

За вихідну точку маємо твердження німецького філософа 

М. Гайдеггера, згідно з яким гуманізму в його історіографічному розумінні 

завжди властиве «культивування людяності» (stadium humanitalis) [89, с. 320].  

Словники і наукова література виділяють у понятті «гуманізм» основні 

значення з позицій філософії, етики, психології, педагогіки тощо. Зокрема, 

згідно з філософським підходом, поняття «гуманізм» розрізняється у 

широкому і вузькому розуміннях. У Філософському енциклопедичному 

словнику (2002) гуманізм у широкому розумінні трактується як система 

світоглядних орієнтацій, центром яких є людина, її єство, високе 

призначення та право на самореалізацію. Гуманізм визнає вивільнення 

можливостей людини, її благо критерієм оцінки соціальних інститутів, а 
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людяність – нормою взаємин між індивідами, етнічними й соціальними 

групами, та відносин між державами. У вужчому розумінні гуманізм 

з’ясовується як культурний рух доби Відродження, представники якого 

вбачали свій життєвий та історико-культурний ідеал в античній спадщині, 

утверджували новий світогляд, що відзначався вірою в людину та її 

можливості; сприймали природу як об’єкт естетичної насолоди, з одного 

боку, та як задоволення матеріальних потреб людини, з другого [87, с. 134–

135].  

Сучасні філософи Л. Балашов, Ф. Канак, М. Кисельов, О. Круглов, 

Г. Кудишина, В. Кувакін, Є. Сметанін [3; 35; 40; 47; 49; 48; 78] розглядають 

гуманізм як системне поняття, поліваріативну історичну систему уявлень про 

людину, оптимальні умови її життєдіяльності, вбачають у ньому 

фундаментальну характеристику суспільного буття і свідомості, певний 

напрям мислення і діяльності, що ґрунтується на сприйнятті людини як 

вищої цінності, самобутності, провідної ланки в ланцюжку світобудови. 

Гуманізм передбачає відкритість, динамізм і розвиток кращих якостей 

особистості, можливість радикальних внутрішніх трансформацій з огляду на 

суспільні зміни і нові перспективи людини та її світу.  

В словнику соціально-психологічних термінів «Колектив. Особистість. 

Спілкування» автори Є. Кузьміна і В. Семенова під гуманізмом розуміють 

«неподільну єдність норм і взаємин між людьми, завдяки яким створюються 

доконечні умови для повновартісного розвитку людини, а також «певну 

соціально-психологічну характеристику особистості, що являє собою 

засвоєння людиною загальноетичних принципів до рівня звичного 

практичного керівництва ними в повсякденній поведінці та взаєминах з 

іншими людьми» [42, с. 20].  

В сучасній гуманістичній психології, згідно з визначенням 

американського психолога Е. Бартона, гуманізм є певним стилем мислення 

або таким настановленням, яке «… робить людське начало центральним, 

важливим, цінним, вирішальним, стрижневим, дивовижним, потужним. 
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…Гуманізм якнайповніше охоплює природу людського буття – символічну, 

культурну, тілесну, соціальну, ціннісно-навантажену, смислоутворювальну» 

[7, с. 172–191]. 

В історичному аспекті поняття «гуманізм» найчастіше 

використовується для з’ясування культурного прогресу суспільства. В 

Українському педагогічному словнику (видання 1997 року), який 

упорядкував український вчений С. Гончаренко, гуманізм визначається як 

«прогресивна течія західноєвропейської культури епохи Відродження, 

спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на 

земне щастя, вільний прояв природних людських відчуттів і здібностей» 

[22, с. 76–77].  

Автори-укладачі Педагогічного енциклопедичного словника (видання 

2002 року) зорієнтовані на визначення поняття гуманізму в контексті 

«…визнання цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток і 

прояв своїх здатностей, ствердження блага людини як критерію оцінки 

людських взаємин» [62, с. 58]. Отже, концепція гуманізму у демократичному 

суспільстві визнає цінність особистості людини, її право на свободу, щастя, 

розвиток і прояв своїх здібностей.  

Погоджуємося з поглядами авторів Філософського енциклопедичного 

словника (видання 2002 року) [87], Енциклопедії освіти (видання 

2008 року) [28] на сутність гуманізму та вважаємо основоположним 

критерієм оцінювання діяльності соціальних інститутів насамперед 

досягнення блага для людини, а принципи рівності, справедливості, 

людяності – нормою взаємин між людьми.  

З аналізу наукових джерел з’ясовуємо відмітні ознаки гуманізму:  

1) як прогресивної течії (ідейно-культурного руху) епохи Відродження, 

що ґрунтувалася на принципах вільного всебічного розвитку особистості, 

вивільнення від пут феодалізму, зосередження уваги на античній культурній 

спадщині – філософії, літературі, мистецтві;  
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2) як світогляду, в основу якого покладаються наступні твердження: 

людина – найвища цінність; благо людини є сенсом суспільних відносин; 

людина має всі права на свободу, щастя, розвиток і прояв своїх здібностей; 

людина – творча індивідуальність;  

3) як ставлення до людей, що вирізняється чуйністю, повагою, 

справедливістю, турботою, співчуттям.  

Вперше термін «humanitas» вжив римський філософ, письменник, 

оратор, державний діяч Марк Туллій Цицерон (106–43 до н. е.), який 

сформулював ідеал освіти знатних римлян, в основі якого такі людські 

чесноти, як мудрість, справедливість, благочестя, мужність, помірність стали 

основою джерела щастя. Цицерон вживає поняття humanitas як 

характеристику певної людської спільноти як цивілізованої форми 

співіснування, протилежної варварству [54, с. 44]. 

Гуманізм як філософська течія, як ідеологія утвердився в Європі 

наприкінці ХІІІ ст. разом із культурою епохи Відродження. На відміну від 

релігійного світогляду середньовіччя, в основі якого був Бог, гуманісти, за 

Л. Брагіною, розглядали людину як частину природи, повертали її право на 

задоволення «земних потреб», проголошували ідеї свободи особи, 

справедливого суспільства та вбачали головним призначенням людини 

робити вибір на користь добра. Згідно з висновком ученого ці положення 

сформували осердя ідей тогочасного гуманізму [15, с. 127].  

Помістивши людину в центр світобудови, гуманізм зрівнював людину з 

Богом за мірою волевиявлення. За думкою М. Кареєва, гуманізм є 

першоосновою, духовним провісником усіх наступних напрямів, що 

відстоювали права особистості на волю і повноту життя, на розвиток і щастя: 

«В історії освіти й школи гуманісти перші засвідчили такі вимоги не з боку 

суспільства й не в ім’я чого-небудь, що було б в інтересах суспільства, а з 

боку особистості в ім’я її духовних прагнень» [36, с. 95].  

Філософи епохи Середньовіччя В. Фельтре (1378–1446), 

Е. Роттердамський (1469–1536), М. Монтень (1533–1592) й інші вбачали 
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сутність гуманізму в тому, що благо людини є вищим критерієм оцінки 

діяльності суспільства і держави, а принципи рівності, справедливості, 

людяності – бажаною нормою взаємин між людьми [58]. У вихованні й освіті 

це твердження, на наше переконання, пов’язане з прийняттям провідних 

настанов: поваги до дитини і віри в її можливості, ствердження вагомості 

самоосвіти, використання активних методів навчання, створення умов для 

всебічного гармонійного розвитку дитини, вивчення і врахування 

особливостей дитячого віку, відмови від фізичних покарань.  

На відміну від епохи Середньовіччя, гуманістична культура якої 

обмежувалася рамками релігійних учень [24, с. 297], гуманізм епохи 

Відродження уперше формується як ідеологічно-синтетична концепція, що 

ґрунтується на розвиткові всієї системи гуманітарного знання. Мислителі 

доби Відродження поривають з традиціями Середньовіччя та замінюють 

теоцентричний тип світогляду на антропоцентричний, розвивають людяні 

норми моральності. Внаслідок цього гуманізм стає ідейною основою всіх 

форм духовної культури [59, с. 367].  

Суспільним ідеалом Відродження, завважує Р. Бєланова, майже завжди 

була естетична утопія, що ґрунтувалася на ототожненні категорій краси з 

гуманізмом та передбачала «життя гарних людей в прекрасному оточенні, 

яке насичене атмосферою мистецтва, в гарних будинках, у гарних містах» 

[11, с. 56]. Виникнення і розвиток гуманістичних ідей відбувалося на теренах 

усієї Європи, тому гуманізм епохи Відродження розглядаємо як 

загальноєвропейське явище, яке мало у різних країнах свої специфічні 

національно-культурні особливості.  

Розвиток в Україні ренесансно-гуманістичної культури (XV – початок 

XVII ст.) репрезентували Іван Домбровський, Юрій Дрогобич, 

Севастян Кленович, Станіслав Оріховський, Симон Пекалід, Павло Русин із 

Кросна, Шимон Шимонович та ін. [87, с. 135]. Майже всі вони більшою чи 

меншою мірою усвідомлювали свою національно-етичну належність і дбали 

про українську культуру незалежно від місця своєї діяльності. 
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Досліджуючи ідеї гуманізму епохи Відродження в українській 

філософії ХV – початку ХVІІ століть, В. Литвинов виокремлює три періоди 

їх розвитку. Перший період (приблизно до середини ХVІ ст.) типологічно 

подібний до раннього італійського Відродження. У цей час гуманісти більше 

переймалися суспільно-політичною, конфесійною та етичною 

проблематикою. Другий період (друга половина ХVІ ст. – до початку 

ХVІІ ст.) відзначається інтенсивним розробленням ідей раннього гуманізму, 

які перепліталися з реформаційними ідеями та ідеями візантійського 

відродження. Останнє знаменувалося появою відомих культурно-

просвітницьких, наукових, літературних й освітніх об’єднань, на кшталт 

італійських академій чи північноєвропейських учених товариств. Істотною 

ознакою цього періоду є активне формування історичної самосвідомості 

українського народу, розвиток ідеалів гуманістичного патріотизму. Третій 

період (друга третина ХVІІ – початок ХVІІІ ст. виділяється комплексом 

гуманістичних ідей, що розвивалися в контексті епохи бароко [51, с. 12].  

Докладно з’ясовує справу виховання і навчання у братських школах 

України сучасний вітчизняний науковець Л. Ржепецький. Культурно-

просвітницькі традиції цих навчальних закладів, вважає автор, поєднували в 

собі надбання європейської культури, причому основним критерієм 

оцінювання особистості учня були його здібності й успіхи в навчанні. У 

процесі виховання дітей учителеві належало бути зразком у науці й 

повсякденному житті. Так, у «Порядку шкільному» (1586) – статуті першої 

братської школи, заснованій при Успенському Ставропігійному братстві у 

Львові, постулювалося: «Дидаскал, або вчитель цієї школи, має бути 

благочестивим, розумним, смиренномудрим, приязним, воздержливим, не 

п’яницею, не блудником, не лихварем, не сріблолюбцем, не гнівливим, не 

зависником, але благочестію поспішителем, образ благих у самому собі 

представляючи не в ситцевих чеснотах, да будуть і учні, яко учитель їхній. А 

дидаскал, взявши порученноє йому дітище, має його вчити промислом доброї 

науки, за непослушенство карати не тиранськи, але вчительськи, не вище, але 
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по силі, не розпусне, але спокійно й смиренно... Вчити дидаскал і любити має 

всіх нарівно, як синів багатих, так і сиріт убогих...» [Цит. по: 68, с. 26].  

Гуманістична концепція української людини широко висвітлена в 

творах Г. Сковороди (1722–1794), І. Франка (1856–1916), Лесі Українки 

(1871–1913) та інших видатних представників української духовної культури. 

У їхньому розумінні людина постає як невід’ємна частина «всесвітніх 

просторів».  

Так, гуманна мораль, за Г. Сковородою, є передусім наслідком 

істинного знання і добрих учинків людей. А добрі вчинки – в мудрості, бо й 

сама мудрість є джерелом усіх доброчесностей. «Як глупота є мати всіх 

пороків у тому числі й пихи, – писав філософ у листі до М. Ковалинського, – 

так мудрість є справжня мати як інших чеснот, так і скромності...» 

[37, с. 300]. У філософії Г. Сковороди людина своїм буттям і ставленням до 

світу є частиною природи, її «мікрокосмосом». Утім, попри свою 

«божественну» натуру, людина повсякчас творить своє єство. За 

Г. Сковородою, добро, мудрість, сердечна щирість, а отже, і щастя не 

існують у готовому вигляді, а виробляються людиною впродовж життя, 

насамперед завдяки трудовій діяльності [75].  

Беремо на увагу тезу В. Шинкарука, сучасного українського філософа, 

що кордоцентризм, «філософія серця», апофеоз сердечності й «сродної» 

праці Г. Сковороди «…відображали особливості духовних поривань 

української культури в її зрілому становленні» [92, с. 47].  

На наш погляд, ідеї, проголошені Г. Сковородою, вирізняються 

глибоким гуманізмом, новаторством, тож і нині не втратили своєї 

актуальності й привабливості. Для суспільства – це ідея викорінення 

соціального насильства, несправедливості, це – відкриття і стимуляція 

кращих сил людини, спроможних протистояти злу. Слушною в цьому ракурсі 

є думка М. Черенкова, що Г. Сковорода, можливо, був один із перших 

мислителів Європи, хто усвідомив суперечність між науково-технічним і 
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моральним поступом. Згідно з ідеями українського мислителя, проблема 

людини, її щастя – завжди головні в суспільстві [90, с. 31].  

Зміцнення, розвиток поняття «гуманізм» у філософії й педагогіці 

відбулося в XVIII ст. і пов’язане насамперед з німецьким філософом 

І. Кантом (1724–1804). Німецький вчений визначав гуманізм як «почуття 

блага в спілкуванні з іншими; з одного боку, як загальне почуття співучасті, з 

другого – як можливість внутрішнім і зовнішнім чином налагоджувати 

взаємини з іншими...» [Цит. по: 12, с. 29].  

Вперше термін «гуманізм» вжив Марк Туллій Цицерон, пов’язуючи 

його людинолюбною ідеологією, де такі людські чесноти, як мудрість, 

справедливість, мужність, помірність, стали основою джерела щастя. 

Античний період становлення гуманістичної думки нерозривно пов’язаний з 

розглядом ідеалу освіти – гармонійно і всебічно розвиненої особистості, з 

визнанням права людини на вільний розвиток, саморозвиток і прояв своїх 

здібностей, з твердженням блага, щастя людини як один з головних критеріїв 

оцінки суспільних відносин [54, с. 304]. 

Зміцнення поняття «гуманізм» в філософсько-педагогічних науках 

відбулося в XVIII-XIX ст. Німецький філософ І. Кант визначав гуманізм як 

«почуття блага» в спілкуванні з іншими; з одного боку, загальне почуття 

участі, з іншого – можливості внутрішнім і загальним чином спілкуватися з 

іншими...» Англійський філософ Дж. Локк писав, що категорію humanitas 

треба розвивати і зміцнювати шляхом виховання і «виправлення всіх 

людських справ» і громадського порядку, шляхом миру і справедливості. 

Великі філософи, педагоги, громадські діячі ( І. І. Бецкой, І. Кант, Дж. Локк, 

М. В. Ломоносов, І. Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо та ін.) ратували за 

нерозривний зв’язок виховання і навчання, пов’язуючи розвиток дитини з 

особистою свободою, з формуванням у нього почуття гідності, на яке 

повинна орієнтуватися діяльність педагога-наставника [70, с. 305]. 

Західна філософсько-педагогічна думка в XX ст. стала розглядати 

поняття «гуманізм» з позиції людської свободи, етичного вибору людиною 
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системи цінностей і смислів людського буття, а також здатності особистості 

до відповідальності, самоактуалізації, визначення своєї власної волі, 

середовища, найближчого оточення і готовність кожної людини відповісти за 

свої дії (А. Маслоу, К. Роджерс, Ж. П. Сартр, В. Франкл, Е. Фромм та ін.) 

[70, с. 307]. 

На межі XIX–XX ст. ідеї гуманістичної педагогіки активно розвивалися 

на Заході. Зокрема, гуманістичні ідеали репрезентувалися в авторських 

системах загалу вчених – О. Декроллі (Бельгія), Дж. Дьюї (США), Р. Кузіне, 

М. Монтессорі (Італія, Нідерланди), К. Роджерса (Англія), С. Френе 

(Франція), Г. Шаррельмана (Німеччина). У центрі цих систем перебувала 

цільна особистість – її цінності, особиста свобода, вміння прогнозувати і 

контролювати своє життя, прагнення до самоактуалізації, відкритість для 

сприймання нового досвіду, здатність до усвідомленого й відповідального 

вибору в різних життєвих ситуаціях.  

Одним із фундаторів гуманістичної педагогіки наприкінці XIX ст. був 

німецький педагог-реформатор Г. Шаррельман (1871–1940), який 

протестував проти муштри і жорстокої регламентації шкільного життя й 

обстоював самодіяльність дітей, виховання їхнього характеру гуманними 

заходами. Започаткувавши поняття співпраці дітей під керівництвом учителя 

вчений уважав, що лише за умови вільної і радісної творчості можна досягти 

успіхів у вихованні.  

Гуманістичні ідеї виховання сформулював у своїх працях французький 

педагог Р. Кузіне (1881–1973). На переконання вченого, процес навчання – це 

«різновид діяльності дитини над своїм розвитком у сприятливому 

середовищі й за допомогою педагога», який виконує роль консультанта. Як 

теоретик нового виховання, Р. Кузіне поширював метод «вільної групової 

роботи» учнів із метою створення надійних умов для їхнього вільного 

розвитку. Педагог справедливо вважав, що вирішальною у цій справі є 

взаємодія дітей і дорослих [71].  
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Дослідження американського вченого Дж. Дьюї (1859–1952) у галузях 

філософії, педагогіки і психології відкривають новий етап розвитку 

гуманістичної педагогіки. У своїй праці «Демократія і освіта» (1916) 

Дж. Дьюї обстоював свободу, незалежність дитини, самоцінність її інтересів. 

Учений вбачав мету школи не лише в підготовці дітей до майбутнього життя, 

а й у цілковитій відповідальності за їхнє шкільне життя. Основними 

гуманістичними ідеями Дж. Дьюї вважаємо такі прогресивні судження 

попереднього часу: замість натиску зверху – самовираження; замість 

повчання – навчання з опорою на особистий досвід; замість статичних цілей і 

навчального матеріалу – ознайомлення учнів із безперервним розвитком 

довкілля і життя в ньому [26, с. 102]. Варто відзначити, що педагогічні 

погляди Дж. Дьюї мали багато послідовників у різних країнах.  

В основу освітньої концепції американського психолога К. Роджерса 

(1902–1987) покладено інноваційний для свого часу підхід до освіти й 

виховання дітей на засадах людиноцентризму. Учений розумів навчання не 

лише як засвоєння знань чи розвиток умінь, а і як певне усвідомлення 

дитиною життя й орієнтацію в ньому. Відповідно до гуманістичної 

психології К. Роджерса пріоритетами гуманістичної освіти і виховання є 

загальнолюдські цінності (свобода, щастя, совість, любов, добро, довіра, 

чесність), узгоджені з цінностями інших етнокультур.  

Гуманістичний зміст освіти, зауважував К. Роджерс, уможливлює 

активне залучення особистості до розв’язання актуальної проблеми 

сучасності – інтеграції різних культур (цінностей) завдяки здатності до 

толерантного і плюралістичного мислення. Згідно з гуманістичною 

концепцією психолога, виховання покликане допомогти дитині розкритися, 

самоактуалізуватися.  

Не менш важливо, що К. Роджерс розглядав гуманне навчання і 

виховання як такі, де немає примусовості, авторитаризму й імперативності, 

тобто безапеляційного виконання учнями розпоряджень, інструкцій учителя. 

Гуманістичне спрямування діяльності педагога, на думку вченого, 
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виявляється у створенні учням належних умов, аби їхнє навчання було 

свідомим, вільним і самостійним. Тому метою діяльності педагога є 

стимулювання свідомого навчання. За цього концептуального підходу 

гуманне навчання виховує вільну особистість, що може самостійно 

адаптуватися у колективі й суспільстві, тобто формує спосіб життя людини, 

яка користується правом здійснювати вільний вибір та здатна відповідати за 

наслідки своїх учинків [69].  

Ідеї нового виховання розвивав французький педагог С. Френе (1896–

1966). Учений вбачав виховання гуманної сутності людини через залучення 

учнів до самодіяльності, самоуправління, організації шкільних конференцій. 

Індивідуальність дитини, за С. Френе, має розвиватися завдяки вільній 

діяльності, не затисненій школою та шкільними підручниками. Замість 

підручників педагог пропонував послуговуватися різними «картками 

самонавчання», вільними текстами, які розробляли самі учні, навчальними 

програмами [88]. 

Важливою для розуміння гуманістичної сутності людини є педагогічна 

концепція польського педагога, письменника і лікаря Я. Корчака (справжнє 

ім’я та прізвище – Генрік Ґольдшміт; 1879–1942), в основі якої покладається 

повноцінність дитини як людини і самоцінність дитинства. Кожна дитина, за 

переконанням Я. Корчака, є індивідом, отож потребує персонального підходу 

з перших днів життя. Зрештою до завдань вихователя належить створити 

умови, атмосферу, що сприятимуть всебічному вихованню як окремої 

людини, так і колективу [28, с. 428].  

Формування у вихователя гуманістичної позиції Я. Корчак пов’язував 

із важкою роботою розуміння дитини. Педагог мав цілковиту рацію, коли 

розмірковував, що праця «над розумінням людини-дитини й над розумінням 

суспільства – групи дітей» збагачує вихователя досвідом, впливає на його 

погляди і почуття. Вагомим є висновок Я. Корчака, що дитина повчає і 

виховує та є для вихователя книгою природи, читаючи яку, той дозріває 

[45, с. 271].  
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На початку XX ст. у педагогіці й психології виникла нова гуманістична 

течія у педагогіці й психології – педологія, одним із засновників якої став 

психолог О. Нечаєв. Учений і його послідовники (П. Блонський, 

Л. Виготський та ін.) намагалися вивчати дитину комплексно, з позицій 

психофізіології, педагогіки, біології. Зокрема, П. Блонський був переконаний, 

що у процесі виховання необхідно створювати такі умови, які б усували 

суперечності між метою виховання і природними потребами людини. «Наша 

школа, – стверджував учений-педолог, – школа думки, людяності, соціальної 

праці й поетичного почуття... Її основа – діяльність самої дитини, поступовий 

саморозвиток її за допомогою матеріалу, що надає для цього саморозвитку 

вчитель» [14, с. 83]. Звертаючись до вчителів, педагог закликав: «Любіть не 

школу, а дітей, що приходять у школу; любіть не книги про дійсність, а саму 

дійсність; не життя звужуйте до навчання, а навчання розширюйте до 

життя!» [14, с. 84].  

До створення нової школи на гуманістичних ідеях активно долучилися 

О. Пінкевич і С Шацький. Однак уже з середини 20-х років ХХ століття у 

життя школи запроваджувалась адміністративно-командна система, яка 

пригнічувала свободу, ініціативу, самостійність. Натомість, такі 

загальнолюдські цінності, як співпереживання, співчуття, милосердя, доброта 

оголошувалися буржуазними цінностями. Під негативним впливом 

радянської ідеології вчителі-гуманісти дотримувалися принципів 

гуманістичної педагогіки лише на практиці.  

Непересічним внеском у розвиток гуманістичної культури радянської 

школи стала подвижницька педагогічна праця В. Сухомлинського. Система 

освітньої діяльності ученого-педагога ґрунтувалася на гуманістичних 

принципах, глибокій повазі до особистості дитини та передбачала створення 

доконечних умов для її індивідуального і творчого розвитку. Стосовно цього 

Василь Сухомлинський наголошує: «У кожній людині є її золота струна. 

Якою б запущеною, безталанною, нездібною до оволодіння знаннями не 

здавалась дитина, дорогоцінне зернятко таланту може приховуватися під 



21 

 

пластами звичайності й посередності. Завдання істинного виховання полягає 

в тому, щоб віднайти це зернятко, відкрити золоту струну, поставити людину 

на ту життєву доріжку, йдучи якою, вона засвітиться своїм неповторним 

сяйвом». Тому В. Сухомлинський мав тверду позицію, що виховання – це 

«…болісно складна справа, яка потребує великого терпіння і безмежної віри 

в людину… Це не перебудова чи ломка тих задатків, які закладені в дитину 

природою, а гармонійний розвиток цих задатків» [81, с. 77].  

З метою виховання в учнів гуманної моралі В. Сухомлинський надавав 

великої ваги їхньому вправлянню в людяності. Так, у «Школі радості» 

вихованці вчилися бачити не лише радість, а й горе, сум, журбу, тривогу, 

відчай людей, що поруч, та осягали основи людяності в повсякденному 

житті. Педагог переймався тим, щоб діти, які ставали на допомогу іншим, 

керувалися внутрішніми спонуканнями та зазнавали при цьому «…найвищі 

радості – радості хвилюючих переживань, викликаних піклуванням про 

людину» [82, с. 91]. Так дитина вчилася співпереживати, розуміти іншу 

людину й оцінювати саму себе. Пильна увага в «Школі радості» приділялася 

творенню духовного світу кожного учня. Аби повсякчас стверджувати 

гуманістичну місію виховання, В. Сухомлинський намагався глибоко, до 

тонкощів зрозуміти індивідуальність кожного учня, пізнати світ дитини, бути 

її наставником і другом.  

Ґрунтовне дослідження проблем виховання дало В. Сухомлинському 

підставу до висновку, що «…гуманне ставлення до дитини означає розуміння 

вчителем тієї простої і мудрої істини, що без його бажання немислима школа, 

немислиме виховання» [80, с. 26]. Аналізуючи особливості взаємин між 

педагогом і дитиною, учений з’ясовує сукупність чинників їхньої гуманної 

співпраці – віру школяра у вчителя, взаємну довіру між ними, людяність і 

доброту та виокремлює найважливішу людську потребу – потребу людини в 

людині [83].  

Посилення інтересу до проблеми гуманізації педагогіки припадає на 

1980-ті роки. У цей період розвиваються ідеї «педагогіки співробітництва». 
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Одним з їх засновників був відомий психолог і педагог Ш. Амонашвілі, який 

обґрунтував і практично втілив у «Школі життя» гуманно-особистісний 

підхід. Сутність педагогічного гуманізму грузинський педагог убачав у тому, 

щоб дитина стала добровільним і зацікавленим соратником, однодумцем 

вихователів і вчителів у її вихованні й навчанні. На переконання 

Ш. Амонашвілі, турбота про дитину лише тоді матиме педагогічний сенс, 

коли під час спілкування з дорослими дитина відчуває, що вони ставляться 

до неї як до рівної – довіряють, доручають важливі справи, зважають на неї, а 

отже, роблять процес дорослішання відчутним для неї. Важко не погодитися 

з тим, що до завдань виховання належить «…допомагати дітям у їхньому 

дорослішанні, підтримувати навіть найменші просування на цьому шляху» 

[1, с. 22].  

Ставимося уважно до особливої, гуманістичної місії учителя і 

вихователя, яка полягає, за Ш. Амонашвіллі, в олюдненні дитячого довкілля, 

«гуманізації соціуму і власне педагогічного процесу». А звідси – потреба 

гуманного вчителя любити і бути відданим кожній дитині, почуватися 

глибоко відповідальним перед ними за їхні долі [1, с. 23].  

З концепцією дитиноцентризму Ш. Амонашвілі, на нашу думку, 

перекликаються головні ідеї гуманістичної педагогіки Є. Попова. Зіставивши 

з традиційною педагогікою вихідні положення сучасної гуманістичної 

педагогіки та її різноманітних напрямів і поглядів на виховання, вчений 

виокремив такі положення останньої:  

1) ідея унікальності й незамінності кожної людини, що розкривається 

через визнання неповторності людини в усіх її проявах: вибірковості в 

сприйнятті інформації про навколишній світ, образного сприйняття свого 

життєвого світу, орієнтації на прояв особистого, «олюдненого» ставлення до 

навколишньої дійсності, осмислення ситуації буття і всього життя;  

2) ідея діалогічності природи людини, згідно з якою людина стає 

власне людиною та зіставлення реальних відмінностей між «я» і «ти». (Ця 

ідея дає змогу говорити про спілкування та саморефлексію як про 
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принципові форми життєдіяльності людини і чинники її розвитку. Пізнання 

людьми один одного є неодмінною умовою їхньої взаємодії і регулювання 

кожним із них форм і характеру своєї активності за певних обставин);  

3) ідея самоцінності кожного періоду людського існування (дитинство, 

юність і т. д.) передбачає визнання значущості й незамінності специфічного 

способу життя людини, її суб’єктивного світу й особливої вікової культури. 

Згідно з цією позицією, розвиток людини є природним явищем, тож не 

допускаються гіперопіка і примус у справі виховання дитини. Запобігають 

примушуванню не через недопускання, а завдяки вихованню в людині 

внутрішньої сили особистості й свободи, аби вона чинила опір усякому 

примусу [64, с. 86–87].  

Гуманізм як педагогічна норма, як зазначає дослідник С. Братченко, 

виражається у визнанні гідності дитини незалежно від її віку й інших 

особливостей, а лише тому, що вона – людина, яка має від народження 

природне право на повагу її людської гідності. Гуманізм розглядає людину як 

вищу цінність і накладає заборону на будь-які форми насильства стосовно 

неї, стоїть в обороні її особистих і цивільних прав, також і права на вільну 

самореалізацію своєї особистості. «Головна підстава рівноправності Дитини і 

Дорослого, – зауважує С. Братченко, – у тому, що вони обоє особистості, 

точніше, обоє перебувають у стані особистісного росту... Дитина, навіть дуже 

маленька, – суб’єкт, автор, який сам активно працює над власним розвитком, 

розвитком своєї особистості...» [16, с. 36].  

Внеском в українську науку стало дослідження соціально-

філософських і психолого-педагогічних аспектів гуманізму, яке виконав 

Г. Балл. Учений виявив, що науковці визначають сучасний гуманізм як 

світоглядну позицію, що ґрунтується на переконаннях, а саме:  

– «у наявності в людини – представника людського роду, 

невичерпних можливостей особистісного розвитку, розгортання притаманної 

високорозвиненій особистості продуктивної суб’єктної активності – зокрема, 
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в таких напрямах, як цілепокладальна, вольова, ініціативна, творча, 

рефлективна, наднормативна, надситуативна активність;  

– у тому, що вказані можливості (в індивідуально специфічному 

варіанті) у принципі можуть бути реалізовані кожним індивідом (хіба що 

доводиться рахуватися з певними обмеженнями у випадках глибокої 

мозкової патології) – за умови надання цьому індивідові, на послідовних 

вікових етапах, потрібної соціальної, в тому числі педагогічної та 

психологічної підтримки;  

– у тому, що дедалі ширше здійснення такої підтримки (значною 

мірою – взаємопідтримки), інакше кажучи, внесення гуманістичних засад у 

соціальні стосунки, є, по-перше, можливим (хоч і натикається на чималі 

перешкоди) і, по-друге, необхідним – з огляду як на прогресивні тенденції 

розвитку цивілізації, так і на притаманні їй небезпеки» [5, с. 5–6].  

З’ясування сутності гуманізму, його концепції у педагогіці стало нам за 

підставу до твердження, що це складне багатомірне явище, засноване на 

любові й повазі до дитини, та неодмінна умова виховання вільної і творчої 

людини, здатної до самореалізації, саморозвитку. Варто зауважити, що 

принцип тієї чи іншої людської практики виражається в основних нормах цієї 

практики, але до них не зводиться, а його роль визначається тими ціннісними 

орієнтирами, які позначають напрями розвитку цієї практики. Із цього 

виходить, що гуманізм у педагогіці слід розглядати як основну етичну норму 

для всіх суб’єктів педагогічного процесу. 

Теорія і практика гуманізації освіти ґрунтуються на принципах 

гуманістичної педагогіки.  

Зокрема, М. Берулава витлумачує гуманізацію освіти як перехід від 

авторитарної педагогіки – педагогіки тиску, що заперечує загально-

гуманістичну цінність свободи – умову самоактуалізації і творчості, ігнорує 

проблему міжособистісних взаємин між педагогами і вихованцями, – до 

особистісно-орієнтованої педагогіки, яка надає великого значення свободі й 

умінню індивіда прогнозувати і контролювати свою діяльність чи вчинки, 
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особисте життя, здатності утверджувати гуманні взаємини між учасниками 

навчально-виховного процесу. Гуманізація освіти передбачає використання 

таких форм і методів навчання і виховання, які гарантують ефективний 

розвиток індивідуальності – її пізнавальних інтересів, особистісних якостей, 

а також створення відповідних умов, за яких людина може і хоче навчатися, 

особисто зацікавлена у тому, щоб сприймати навчальні й виховні впливи. 

Зазначимо, що головною функцією навчання при цьому є не стільки 

формування високого інтелекту, скільки виховання особистості з високими 

цілями й ідеалами [24, с. 8].  

Український науковець С. Гончаренко під поняттям «гуманізація 

освіти» розумів один із соціально-педагогічних принципів, що відображає 

спрямованість розвитку освіти на гуманні взаємини в суспільстві як 

загальнолюдську цінність. Гуманізацію освіти дослідник описує як побудову 

взаємин між учасниками освітнього процесу завдяки зміні стилю 

педагогічного спілкування від авторитарного до демократичного та 

орієнтації на повазі до особистості вихованця, формуванню у нього 

самостійності тощо [22, с. 156].  

Сутність гуманізації освіти, як зазначав Г. Балл, полягає у перетворенні 

її на таку, що створює найкращі умови для саморозвитку психічних, 

фізичних і моральних можливостей людини, формування гуманних рис 

особистості. На думку вченого, гуманізація освіти «пов’язується з 

вирішенням трьох головних завдань: демократизацією системи освіти, 

перетворенням взаємодії викладача та студентів (учнів) у засіб їхнього 

творчого саморозвитку, створенням умов для формування гуманістичних, 

демократичних та творчих особистісних якостей майбутніх фахівців» 

[5, с. 52]. 

Співзвучною з науковим підходом Г. Балла є позиція В. Кременя, який 

стверджує, що для розв’язання основного завдання гуманізації освіти 

потрібно передусім створити відповідне середовище у навчальному закладі, 

«олюднити» атмосферу педагогічного процесу. «Реалізація завдань 
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гуманізації освіти, – переконаний вчений, – передбачає таку організацію 

навчально-виховного процесу, за якою головною фігурою на занятті є не 

викладач, який передає знання, а учень чи студент, що має бути зацікавлений 

набути цих знань» [28, с. 158].  

Методологічні проблеми гуманізації освіти широко розглядаються у 

дослідженнях І. Зязюна. Зокрема, філософ високо підносив роль педагога в 

освітньому процесі. «У педагогічній дії, – стверджував учений, – є два 

рівнозначні суб’єкти за змістовною сутністю – Людина і Людина. Вони 

мають створювати один одному відчуття спокою, рівноваги, благополуччя, 

щастя. Як це зробити, знає передусім педагог. Він має навчити цього своїх 

учнів незалежно від предмета викладання. Навчити ненав’язливо, 

нетенденційно, мимовільно. Навчити своєю поведінкою, своїм Статусом, 

своїми Знаннями, своєю Людяністю, своєю Свободою, своєю Любов’ю, своїм 

Щастям, своїм Талантом» [32].  

Досліджуючи проблему людської сутності у її духовному, психічному, 

морально-етичному, матеріальному вимірах, І. Зязюн акцентував увагу на 

амбівалентності людини: вона, з одного боку, є творцем історії, себе, з 

іншого – у ній закладені руйнівні сили, здатні нищити все позитивне, добре, 

прекрасне. Тому завданням педагога, на переконання вченого, є допомога в її 

творчій і особистісній самореалізації, оскільки «самовибудова людського в 

Людині відбувається засобами психологічного, культурологічного, 

морально-духовного інструментарію – своєрідних координаторів людського 

поступу, яким є особистість» [32].  

Важливі показники гуманізації освіти – культура довіри і свобода 

людських відносин – актуалізуються у роботах Л. Буєвої. «Свобода в її 

культурних формах, – указує дослідниця, – це завжди цінність, це первинна 

особливість людини, потреба в її реалізації» [17, с. 53]. Таким чином, 

Л. Буєва визначає гуманізацію освіти як спільну діяльність вихователя і 

вихованця у всіх сферах духовної культури, розвиток їхніх моральних й 

інтелектуальних якостей. Отже, поняття «гуманізація освіти» є досить 
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широким і різнобічним у трактуванні вчених, оскільки нерозривно пов’язане 

з поняттям «освіта», яке розглядається у педагогіці як цінність, система, 

процес і результат [22; 127]. 

 

1.2. Система принципів, ідеалів, норм гуманістичного виховання 

молодших школярів у сучасній педагогічній науці 

 

Останнім часом помітна тенденція використовувати поняття 

«гуманізація виховного процесу». Теоретико-методологічну основу 

гуманізації виховного процесу у навчальних закладах становлять праці 

провідних українських учених, серед яких К. Балтремус, І. Бех, 

Н. Ганнусенко, В. Кушнірюк, К. Чорна та ін.  

Докладно з’ясовує поняття гуманізації виховного процесу І. Бех, 

розуміючи під ним сучасну науково-практичну стратегію, центром якої є 

конкретна дитина, її можливості, індивідуальне і творче самовираження і 

наголошуючи, що «…за такої стратегії виховний процес стає простором 

повноцінного життя, інструментом розв’язання життєвих проблем й 

особистісного зростання» [10, с. 155].  

В аргументаціях І. Беха постулюється, що гуманістичний підхід до 

процесу виховання має проявлятися на всіх рівнях: учитель – учень, учень – 

учень, вчитель – вчитель, вчитель – батьки. Вчений висловлює низку цінних 

зауважень, які стосуються гуманізації виховного процесу. Так, на його 

думку, «…гуманне виховання можливе лише тоді, коли враховує нове 

трактування індивідуального підходу, який передбачає: відмову від 

орієнтації на середнього; пошук кращих якостей особистості в дитині; 

застосування психолого-педагогічної діагностики особистості учня (інтереси, 

здібності, спрямованість, «Я»–концепція, якості характеру, особливості 

психічних процесів); урахування особливостей особистості у виховному 

процесі; прогнозування розвитку особистості; конструювання індивідуальних 

програм розвитку, коригування розвитку» [10, с. 156].  



28 

 

Цікавими є педагогічні підходи К. Балтремус до гуманізації виховного 

процесу. За переконанням дослідниці, гуманізація виховного процесу в 

сучасній загальноосвітній школі можлива за умови втілення принципів 

гуманізму в мету, зміст, форми і методи урочної та позаурочної виховної 

діяльності школи, управління виховною діяльністю її педагогічного 

колективу, а також у взаємовідносини. За таких умов гуманізація виховання 

особистості як двосторонній процес передбачає співпрацю і співтворчість 

учителів, учнів та їхніх батьків і може бути здійснена лише на засадах їхньої 

взаємодії [6, с. 15].  

Реалізація соціально-педагогічних положень наукової системи поглядів 

авторів «Концепції виховання гуманістичних цінностей учнів 

загальноосвітньої школи» (І. Бех, Н. Ганнусенко, К. Чорна) передбачає 

дотримання таких принципів виховання гуманної особистості:  

– гуманізму (визнання людини найвищою цінністю, а її права – 

пріоритетними; шанобливе ставлення до кожного учня; гарантування учням 

свободи совісті, віросповідання і світогляду; турбота про фізичне, психічне, 

духовне і соціальне здоров’я учнів);  

– індивідуалізму (утвердження цінності, унікальності й неповторності 

кожного індивіда; стимулювання в учнів прагнення до самоствердження, 

відповідальності за свої вчинки; визначення індивідуальної траєкторії 

розвитку кожного учня з урахуванням його поглядів, інтересів, потреб, 

життєвої позиції, конкретного соціального статусу, взаємин з іншими 

людьми);  

– колективізму (орієнтування учнів на гармонізацію особистих і 

громадських інтересів);  

– соціального загартування (залучення учнів до ситуацій, які 

потребують вольового зусилля для подолання негативного впливу соціуму; 

вироблення соціального імунітету, стійкості до стресів, рефлексивної 

позиції);  
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– толерантності й комунікативної спрямованості (формування 

моральної якості учнів – терпимості до інших людей, їхніх поглядів, 

цінностей, поведінки; налагодження партнерського, емпатійного типу 

взаємин);  

– альтруїзму (виховання в учнів почуття безкорисливої любові до 

людей, турботи про їхнє благо);  

– адекватності виховуючого середовища (створення в кожному 

шкільному колективі надійних умов для балансу управління і 

самоврядування, комфортної життєдіяльності як учнів, так і педагогів, а 

також оптимальних умов для прояву творчості особистості) [9].  

Таким чином, автори Концепції виховання гуманістичних цінностей 

учнів загальноосвітньої школи мають цілковиту рацію, коли орієнтують 

педагогів на самоцінність людської особистості школяра, її внутрішні 

ресурси і саморозвиток. Звідси пріоритетом сучасного виховання є створення 

достатніх умов для гуманістичного розвитку кожної дитини. Це означає, що 

виховний процес в сучасній школі слід спрямовувати на формування системи 

його моральної свідомості, моральних цінностей учня, які виражатимуться в 

його поведінці та вчинках. 

Гуманізація педагогічного процесу проявляється насамперед у 

гуманних взаєминах його суб’єктів. Як зазначає В. Кушнірюк, гуманізація 

міжособистісних взаємин у педагогічному процесі сприяє утворенню 

оптимальної емоційно-психологічної атмосфери, в якій чільне місце 

посідають настанови суб’єктів взаємодії на взаєморозуміння, співпрацю і 

взаємодопомогу, завдяки яким кожен учень добровільно і невимушено 

долучається до системи гуманістичних взаємин та стає співучасником свого 

виховання. При цьому педагогічний колектив надає допомогу школярам у 

справі створення комплексу відповідних форм гуманних взаємин. Завдяки 

цьому учні постійно залучаються до суспільно корисних справ, у них 

формується почуття своєї гідності й обов’язку, вони глибше усвідомлюють 
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основні гуманістичні поняття, їх сутність і суб’єктивну значущість та 

задовольняють потребу в прояві гуманних учинків і дій [6, с. 16].  

Категорично заперечують насильство гуманістична психологія і 

педагогіка ненасильства. Так, провідною ідеєю педагогіки ненасильства 

(В. Маралов, В. Сітаров й ін.) є виховання миролюбності – здатності до 

міжособистісного, міжнаціонального і міжнародного спілкування, поваги до 

ментальності і способу життя інших людей, терпимості як моральної якості 

особистості. Під ненасильницьким процесом науковці розуміють взаємний 

вплив людей один на одного без використання відкритих і прихованих форм 

примусу, зокрема їхнє щире прагнення не чинити насильства [74, с. 32]. 

Формування ненасильницької поведінки передбачає глибоке осмислення 

багатьох компонентів соціального пізнання особистості. Однією з таких 

складових є прагнення людини до свободи, яка тісно пов’язана з моральною і 

правовою відповідальністю за свої вчинки.  

Проблема відповідальності досить часто порушується у наукових 

розвідках. Концептуальний підхід до висвітлення категорії відповідальності 

пропонує І. Бех. «…Почуття відповідальності, – вважає вчений, – виступає, з 

одного боку, дійовим підґрунтям формування і розвитку свободи волі як 

духовного стрижня людини, а з другого – заслоном для перетворення її на 

свавілля» [10, с. 86]. Саме тому дитину важливо поступово підводити до 

розуміння свободи, підвищуючи рівень її відповідальності за свої вчинки і 

поведінку, тобто рівень її зрілості. Розуміння свободи пов’язане з визнанням 

прав іншої людини, оскільки свобода однієї людини закінчується там, де 

починаються права іншої. Автор дотримується думки, що на сучасному етапі 

розвитку педагогічної теорії і практики свобода розглядається як особлива 

цінність й служить орієнтиром для ненасильницької, гуманної організації 

освітнього і виховного процесу [10].  

Засадою руху дорослого до гуманістичного педагогічного процесу є, на 

наш погляд, гуманістичні постулати виховання, визначені О. Газманом: 

дитина не є засобом досягнення педагогічних цілей; самореалізація педагога 
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– це творча самореалізація дитини; завжди сприймай дитину такою, якою 

вона є, у її постійній зміні; всі труднощі неприйняття переборюй моральними 

засобами; не принижуй гідність своєї особистості й особистості дитини; діти 

– носії прийдешньої культури; порівнюй свою культуру з культурою 

молодшого покоління; виховання – діалог культур; не порівнюй нікого ні з 

ким, порівнювати можна наслідки дій; якщо довіряєш – не перевіряй!; визнай 

дитині право на помилку й не осуджуй за неї; умій визнати свою помилку; 

боронячи дитину, навчай її боронитися [20].  

Пошуки способів взаємодії дорослих і дітей ведуться у сфері 

діалогових технологій. Вагомий внесок у розробку «діалогової педагогіки» 

здійснили М. Бахтін і О. Ухтомський, які розглядали розвиток людини лише 

у діалогічному спілкуванні, заснованому на рівності його партнерів, 

емоційній відкритості й довірі один до одного. Діалог, як одна з форм 

спілкування, припускає не лише обмін інформацією, як пізнавального, так і 

афективно-оцінного характеру, а й практичну взаємодію людей у процесі 

спільної праці, навчання, колективної гри тощо. Характерною особливістю 

діалогу, вказували дослідники, є взаємна спрямованість внутрішньої дії, 

зверненість учасників діалогу один до одного. Умовою появи діалогу є 

відкритість. «Там, де запанувала відкритість, – зазначав М. Бубер, – 

пролунало священне слово діалогу». Він дотримувався думки, що організація 

діалогового спілкування з дитиною є складним завданням виховної 

діяльності педагога. Змістом такої діяльності є розкриття засобами діалогу 

потенціалу кожної дитини. Це можливо за умови, якщо педагог бачить у 

кожній дитині конкретну особистість в усьому багатстві властивої їй 

суб’єктності, якщо він ставиться до дитини не як до суми якостей, прагнень і 

стримувальних чинників, а як до цілісної натури [Цит. по: 25, с. 99].  

Водночас М. Бубер завважував, що взаємодії педагога і вихованця 

діалогічність невластива, або, принаймні, вона ускладнена (як у взаємодії 

лікаря і пацієнта). Цю думку підтверджують сучасні педагогічні 

дослідження. Так, І. Колесникова підкреслює, що через відсутність у школі 
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діалектики «запитального буття», запитально-відповідальної форми взаємодії 

людей діалог у педагогічному процесі потребує більших зусиль. 

Перешкодою розвитку у школі діалогових взаємин, на думку автора, є також 

випереджальне стереотипне педагогічне уявлення про дитину на підставі 

зовнішнього експертного оцінювання. Аналізуючи особливості 

«педагогічного діалогу», автор наголошує, що такий діалог припускає 

відкритість цільових настанов дорослого й імпровізаційність його діяльності. 

Наявність діалогічності означає, що у педагогічному спілкуванні 

переважають суб’єкт-суб’єктні взаємини [Цит. по: 25, с. 100–101].  

Зі сказаного випливає, що й у школі, і в сім’ї в процесі виховання 

дитини здійснюється не просто взаємодія педагога й вихованця (батька чи 

матері і дитини), а відбувається духовний діалог двох особистостей, діалог 

різних поколінь. Чим багатшою є культура вчителя і батьків, тим цікавішим 

буде цей діалог для дитини, тим глибше вона засвоїть надбання 

гуманістичної культури. Чим вищими є фаховий рівень педагога та культура 

виховання у сім’ї, тим різноманітніше і ефективніше у виховному плані 

протікатиме діалог, тим менше буде імперативності й авторитарності у 

взаєминах дорослих із дитиною. За умови добровільної організації 

співробітництва й партнерства вихователів і вихованців у делікатно 

створеній атмосфері довіри й взаєморозуміння діалогічна взаємодія є однією 

з передумов формування гуманних міжособистісних взаємин.  

Близькою до міркувань вище вказаних вчених є позиція І. Корягіної, 

яка стверджує, що «…гуманістичне виховання – це суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія, діалог, в якому беруть участь конкретні особистості. Виховна 

ефективність такої взаємодії визначається тим, які особистості беруть у 

ньому участь, наскільки вони самі усвідомлюють і відчувають себе 

особистостями і вбачають особистість в кожному, з ким вступають у 

взаємодію» [46, с. 7]. Дослідниця стверджує, що, оскільки Дорослий і Дитина 

знаходяться у динамічному рухомому стані особистісного зростання, а 

сприйняття ними одних і тих самих ситуацій освітнього середовища 
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визначається суб’єктним досвідом кожного, результат виховного процесу має 

бути виявлений у кожному з суб’єктів і типі взаємин між ними: гуманність як 

інтегральна характеристика особистості визначається і виявляється у сфері 

спільної діяльності [46, с. 7]. 

Стратегічне значення для гуманістичної педагогіки мають пріоритети 

виховної діяльності педагога і батьків – оптимістичний погляд на дитину, 

опора в роботі з нею на життєстверджуючі гуманні принципи. Дотримуючись 

цих ідей, вихователь допомагає дитині у процесі розвитку, є відкритим для 

спілкування, діалогу, ставиться до своїх вихованців із розумінням, довірою, 

прагне побачити світ очами своїх вихованців, йому властиве тепле, 

розуміюче ставлення до дітей; він покладає в основу виховання позитивне 

світосприймання, стоїть на позиціях гуманного ставлення до дитинства як 

самоцінності. Виходячи із самоцінності людського життя, педагог-гуманіст 

розвиває й у себе, і у своїх вихованців неприйняття насильства, жорстокості 

стосовно людини й всього живого, тонке усвідомлення неповторності кожної 

людини, демонструє конструктивність, здатність прийняти на себе всю 

відповідальність за свої вчинки.  

Завдяки цим настановам у вихованні особистості дитини 

переважатимуть гуманістичні ідеї, переконання. Аби виховати дійсно 

гуманну особистість, вчителі і батьки мають самі відчувати себе 

особистостями, прагнути до саморозвитку, змінюватися і розвиватися разом 

зі своїми вихованцями, залишаючись цікавими дітям, підтримуючи 

особистісний контакт і довіру, на яких будується педагогічна взаємодія 

дорослого й дитини.  

Отже, викладене вище засвідчує, що розвиток гуманістичних тенденцій 

у педагогічній теорії і практиці невід’ємний від розуміння дорослим дитини 

як рівного йому співрозмовника, що так само, як і він, перебуває в стані 

особистісного розвитку. Найважливішою умовою особистісного розвитку як 

дорослого, так і дитини є їхній рівноправний діалог, а головним показником 

позитивної динаміки взаємин між дорослими і дітьми у напрямі їхньої 
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гуманізації є уникання насильства та відмова від авторитарної позиції 

дорослих стосовно дітей.  

Таким чином, наприкінці XX – початку ХХІ століття у педагогіці 

відбулися корінні зміни в трактуванні сутності гуманістичної освіти і 

виховання, зумовлені зміною уявлень про людину взагалі й дитину зокрема, 

тобто людину, що активно розвивається. Прогресивну течію у педагогічній 

теорії називають гуманістичною педагогікою, або педагогікою не насильства, 

тож і поняття «гуманізм» уживається у педагогічній практиці як повноцінне.  

Гуманістичне виховання здійснюється в актах соціалізації, виховання і 

саморозвитку, кожен з яких вносить свій внесок в гармонізацію особистості. 

Гуманістичні перспективи відродження роблять затребуваними не тільки такі 

якості особистості, як практичність, динамічність, інтелектуальна 

освіченість, професійна компетентність. Загальноприйнятою метою 

гуманістичного виховання у світовій практиці був і залишається ідеал 

особистості, всебічно і гармонійно розвиненої. Ця мета-ідеал дає статистичну 

характеристику особистості. Динамічна її характеристика пов’язана з 

поняттям саморозвитку і самореалізації. Тому саме ці процеси визначають 

специфіку мети гуманістичного виховання: створення умов для саморозвитку 

і самореалізації особистості у гармонії з собою і суспільством. 

Мета гуманістичного виховання дозволяє поставити адекватні їй 

завдання: 

1. Філософсько-світоглядна орієнтація особистості щодо розуміння сенсу 

життя, свого місця в світі, своєї унікальності і цінності. 

2. Надання допомоги у побудові особистісних концепцій, що 

відображають перспективи і межі розвитку фізичних, духовних задатків і 

здібностей, творчого потенціалу, а так само в усвідомленні відповідальності 

за життєтворчість. 

3. Залучення особистості до системи культурних цінностей, що 

відображають багатство загальнолюдської і національної культури, і 

вироблення свого ставлення до них. 
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4. Розкриття загальнолюдських норм гуманістичної моралі. 

5. Розвиток інтелектуально-моральної свободи особистості, здатності до 

адекватної самооцінки і оцінок, саморегуляції поведінки і діяльності, 

світоглядної рефлексії. 

6. Формування ставлення до праці як до соціально і особистісно значущої 

потреби і фактора, що створює фонди країни та її духовний потенціал, які у 

свою чергу, забезпечують можливості особистісного зростання. 

7. Розвиток валеологічних установок і уявлень про здоровий спосіб 

життя. 

Рішення названих завдань дає можливість закласти фундамент 

гуманітарної культури особистості, яка викликає до життя її потребу 

будувати й удосконалювати світ, суспільство і себе [76, с. 286]. 

Серед закономірностей функціонування і розвитку виховання у 

цілісному педагогічному процесі необхідно виділити головну – орієнтацію на 

розвиток особистості. При цьому чим більш гармонійним буде 

загальнокультурний, соціально-моральний та професійний розвиток 

особистості, тим більш вільною і творчою людина стає у реалізації 

культурно-гуманістичної функції. Ця закономірність дозволяє сформулювати 

провідний принцип у системі гуманістичних метапринципів виховання – 

принцип безперервного загального та професійного розвитку особистості; 

принципу природовідповідності; принцип культуровідповідності; принцип 

гуманістичного виховання; принцип виховання; принцип суб’єктного 

підходу . 

Метапринципи гуманістичного виховання – це концентроване, 

інструментальне вираження тих положень, що мають загальне значення, 

діють у будь-яких педагогічних ситуаціях і при будь-яких умовах організації 

освіти. Всі принципи певним чином підпорядковані, являють собою 

ієрархічну систему, причому кожен з них передбачає інші і реалізується 

лише за умови здійснення всіх інших принципів. 
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1.3. Ідеї гуманістичного виховання у народній єврейській 

педагогіці та класичних єврейських текстах 

 

В історії людства традиційно склалося, що кожний народ передає свій 

суспільний досвід, духовне багатство з покоління в покоління як спадок 

старшого покоління молодшому; виховання при цьому набуває народного 

характеру. Народна педагогіки – система поглядів народу на освіту та 

виховання дітей і молоді. Вона створювалася протягом ряду століть, 

збагачувалася, вдосконалювалася й є результатом колективного творчого 

внеску багатьох поколінь в духовну скарбницю народу, багатющим і 

невичерпним джерелом людяності, гідності, мудрості, гуманності. Народна 

педагогіка тісно пов’язана з етнопедагогікою – галуззю педагогіки, що 

включає в себе емпіричні педагогічні знання, навички, досвід певного етносу 

у вихованні підростаючого покоління. Етнопедагогіка пояснює народну 

педагогіку та пропонує шляхи її використання в сучасних умовах, збирає й 

досліджує досвід етнічних груп, заснований на багатовіковому, природному, 

розвивальному з’єднанні народних традицій.  

У будь-якому суспільстві саме етнопедагогіка значною мірою визначає 

головні моменти і навчання і виховання дитини. Причому виховання 

визначається місцем дітей у культурній традиції, специфікою ставлення 

дорослих до дитини як об’єкту батьківської любові й турботи, 

використанням ціннісних основ та багатовікового досвіду народної 

педагогіки. Євреї, котрі проживають на теренах України майже тисячу років, 

разом із росіянами, білорусами, поляками та іншими етносами, є не тільки 

найближчими сусідами українців, а й, за висловом українського 

літературознавця і культуролога Сергія Єфремова, однією із складових 

населення українській землі, оскільки живуть у найтіснішому зв’язку з 

українським народом [Цит. по: 86]. И оскільки духовна спадщина євреїв має 

наднаціональне, загальнолюдське значення, зрозумілим і закономірним є 
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певне переплетіння єврейських національних традицій виховання дитини з 

духовними цінностями українського народу, а відтак, їхня екстраполяція у 

фундаментальні принципи педагогіки свободи. 

З огляду на те, що метою виховання у контексті етнопедагогіки 

виступає внутрішньо вільна, готова до життєвого самовизначення 

особистість, яка характеризується високим рівнем розвитку потреби в 

самоактуалізації, орієнтацією на вищі буттєві цінності; здатністю до 

саморегуляції діяльності та поведінки; прагненням до компетентності; 

реалістичним і неупередженим сприйняттям світу, відкритістю новому 

досвіду й спрямованістю на пошук істини, здатністю враховувати різні 

погляди; позитивною Я – концепцією [66].  

У єврейській історії культурних та виховних традицій особливу роль 

завжди відігравала сім’я. Усім відома особливо добра атмосфера, що панує у 

єврейській сім’ї, яка ґрунтується на міцному фундаменті законів сімейного 

життя, даних Торою. Й саме у сімейному вихованні єврейських дітей 

закладається той «культурний ген» [91, с. 102], який дозволяє людині 

самостверджуватись у житті завдяки вольовим якостям, прагненню до 

компетентності, здатності до саморегуляції діяльності і поведінки та 

подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод на шляху до власного успіху. 

Значна частина сімейного проводження часу пов’язана із 

підпорядкуванням вимогам сім’ї і традицій, що сприяє вихованню у дітей 

поважного ставлення не тільки до батьків, але й до суспільних інститутів 

влади. Як засвідчує дослідження О. Геркерової, саме у родині формується 

психологія, менталітет, національна гордість та світогляд євреїв й саме у 

сім’ї здійснюється становлення інтелекту дитини, збереження і розвиток її 

індивідуального образу, надаються необхідні умови для її особистісної 

самореалізації [21]. 

Головна ідея, закладена в єврейському вихованні, полягає в 

індивідуалізації «хінух» (на івриті це слово означає «виховання») з метою 

розвитку в дитині здорової, духовно розвиненої особистості. У будь-якому 
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випадку батьки і вихователі мають діяти відповідно до особистих якостей 

дитини, розвивати її характер, підкріплювати здібності й контролювати 

негативні імпульси, при цьому в жодному випадку їх не руйнуючи. 

Єврейська народна педагогіка базується на кількох базових принципах. 

Одним із найважливіших принципів єврейської народної педагогіки – 

принципі самоцінності особистості. Cутність цього принципу полягає у тому, 

що дитина визнається основною й одночасно головною метою та основним 

результатом виховного процесу. Тобто весь виховний процес спрямований на 

збереження і розвиток у дитині її індивідуального образу, надання всіх 

необхідних умов для особистісної самореалізації. Цей принцип вимагає 

поважати будь-яку дитину такою, якою вона є на даний момент свого життя.  

Іншим принципом, що належить до змістового інваріанту єврейської 

народної педагогіки й тісно пов’язаний з попереднім, є принцип самоцінності 

дитинства, який стверджує самодостатнє значення дитячого періоду життя, 

підкреслюючи його своєрідність, накладаючи заборону на підхід до 

дитинства з утилітарними мірками. Сутність цього принципу вбачається не в 

підготовці дітей до майбутнього життя в традиційно зрозумілому значенні, а 

в створенні умов, сприятливих для розвитку всіх сил дитячого організму тут і 

зараз. Важливо підкреслити, що в картині світу єврейського народу – в 

класичних єврейських текстах, фольклорі, інших джерелах єврейської 

педагогічної думки – абсолютно ідентичними є розуміння дитинства як 

своєрідного, особливого періоду людського життя. 

Отже, євреї дали світу високу концепцію моралі, згідно якої любов до 

дітей була їхньою характерною рисою й традиційною цінністю, починаючи із 

стародавньої ізраїльської цивілізації, чадолюбство стало однією з найбільш 

важливих особливостей єврейської національної психології. 

Таким чином, феномен єврейського виховання ґрунтується на 

тотальній любові до дитини, створенні атмосфери тепла, захищеності, 

підтримки, що великою мірою співпадає із принципом самоцінності 

дитинства, де останній є найважливішим етапом в розвитку особистості, що 
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не компенсується ніякими іншими віковими періодами, а тому потребує 

створення умов, сприятливих для розвитку всіх сил дитячого організму, 

забезпечення природного переходу дитини до дорослості через повне 

розв’язання вікових завдань розвитку на кожному етапі дитинства. 

Єврейська народна педагогіка особливо наголошує на тому, що 

принципи самоцінності особистості і дитинства можуть бути практично 

реалізовані у процесі виховання й навчання лише за певних умов. 

Насамперед, необхідне врахування фізичних і психологічних особливостей 

людини, що розвивається. Ця потреба знайшла своє відображення у змісті 

принципу природовідповідності. Крім внутрішньої природи дитини, цей 

принцип потребує також урахування природних особливостей 

навколишнього світу й розуміється як необхідність виховувати дитину тільки 

у відповідності з природними закономірностями її розвитку і світу природи в 

цілому. 

Саме у виховних принципах сконцентровано основні закони і правила, 

що сформульовані у Торі й за якими живе єврейський народ. На думку 

Л. Кнорінга, вся сукупність унікальних якостей народу явище не випадкове, а 

цілком закономірне. Він підкреслює, що всі ці якості передбачені самою 

природою й надані єврейському народу для виконання його призначення в 

загальнолюдській в етнічній системі [41]. 

Наступним принципом є принцип навчання людини впродовж усього 

життя. Згідно заповідям єврейських мудреців, які вважаються 

основоположниками цього принципу, єврейські родини завжди, в усі часи 

намагалися дати своїм дітям гарну освіту, вважаючи її фундаментом 

подальшого успішного життя. 

Принцип трудового виховання євреїв тісно пов’язаний з моральним і 

вважається засобом і методом духовно-морального виховання, тому що 

трудова діяльність у народній педагогіці розглядається не тільки як основа 

життя, а й як основний критерій моральності людини.  
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Ситуація, що історично склалась в освітній галузі іудаїзму, зумовлена 

деякими специфічними особливостями єврейської традиції, менталітету та 

історико-соціальних умов. Унікальною особливістю іудаїзму є вимога 

навчання від кожного віруючого, що виступає «прямим релігійним 

обов’язком, вимогою, направленою до кожного єврея». Такий стан речей є 

цілком природнім, враховуючи, що «іудаїзм базується на трьох основних 

поняттях» [93]: 

1. «Емуна», яке частіше за все перекладається як «віра», хоча в 

залежності від контексту, може позначати теологію або світогляд; 

2. «Маасе», тобто «справи, вчинки», що, як правило, діляться 

відповідно до норм «так потрібно чинити» і «так не можна»; 

3. «Лімуд», що означає «навчання». 

Аналізуючи підхід єврейської народної педагогіки до організації 

освітньо-виховного процесу дитини, можна побачити таки риси: 

 визнання права кожної людини на освіту та виховання, а також 

визнання виключного значення цього процесу для розвитку світового 

співтовариства; 

 відведення сім’ї та батькам виключного значення та першого права на 

освіту та виховання своїх дітей. 

Етнопедагогічні традиції єврейського виховання як зведення 

незафіксованих у письмових джерелах мети, прийомів і засобів виховання 

можуть бути певною мірою зрозумілими через дослідження усної народної 

творчості, адже релігійні, моральні норми, звичаї, традиції життя та 

виховання зафіксовано у фольклорі. За переконанням К. Ушинського, 

найважливішим засобом народного виховання, є вся народна культура як 

єдине ціле. Всі її елементи – мова, казки, духовні й літературні традиції, – 

впливають на формування базових якостей особистості та особливості 

національного характеру [85, с. 16]. 
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Фольклор євреїв сприяє засвоєнню основних законів існування народу 

як етносу, формує уявлення про побут, звичаї, зміст, методи виховання та 

навчання людини. Він шліфується віками, наче каміння на морському 

узбережжі. Він надає силу і розум народові, є прикрасою літератури та 

мистецтва. Єврейський народ — а отже, і його мова та фольклор — мав свою 

багатовікову історію й таку ж давню літературу, яка бере свій початок з 

найвеличніших у світовій історії духовних скарбниць, з книги книг — Танаху 

[57, с. 5].  

У єврейських народних прислів’ях, казках, легендах чітко 

сформульований ідеал виховання, визначено моральні якості, притаманні 

вихованій людині. В прислів’ях зібрані конкретні правила культурної 

поведінки, викладені в дотепних формах, що полегшує їх усвідомлення 

молодшими школярами. Народні казки містять відомості про форми та 

способи культурної поведінки, а також про наслідки порушень визначених 

норм. Іншими словами, можна сказати, що в прислів’ях, приказках, легендах, 

казках сконцентрований моральний зразок, вироблений єврейським народом. 

Фольклор єврейського народу як засіб національного виховання 

вимагає поваги до батьків, зміцнення сімейно-родових зв’язків, 

відповідальності за дітей перед Богом і людьми, засуджує лінощі, боягузтво, 

себелюбство. У ньому сконцентровано народні поняття про честь і безчестя, 

обов’язок і гідність, гордість і мужність, справедливість і несправедливість 

[21]. 

Для формування ідеалів і цінностей дітей молодшого шкільного віку 

можна використати такі жанри єврейського фольклору як казки, байки 

(майси) та притчі і прислів’я. Серед всіх єврейських казок значне місце 

займає широкий цикл ,який скоріше можна віднести до виду дидактичних 

казок. Можна з певністю сказати, що ці твори на кшталт притч, до яких 

єврейські мудреці часто вдавалися в своїх моральних повчаннях. Взагалі, 

єврейські казки, байки і притчі за тематикою можна розподілити на кілька 

блоків, які стосуються: дружби, віри в Бога, стосунків з батьками, особистих 
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чеснот тощо. Вивчаючи ці фольклорні твори діти починають розуміти такі 

категорії як добро і зло, жадібність і щедрість, любов до ближнього, 

милосердя. Продемонструємо це на конкретних прикладах.  

Казка «Жаба-перевертень», розповідає про мудреця, який опинився у 

пустелі і зустрів там товсту потворну жабу. Жаба розповіла, що сто років 

тому вона була чоловіком, якого за гріхи було позбавлено можливості 

розкаяння. Так грішник опинився зовсім один у безлюдному спекотному 

місці. А через те, що перший його гріх стосувався омовіння рук, його душу 

пересилили у брудну тварину, яка у всіх викликає огиду. Тоді праведник 

зрозумів: він опинився у пустелі, щоб допомогти душі грішника і щиро 

помолився за нього. Невдовзі він побачив, що жаба вмерла, а душа грішника 

полетіла на небеса. Ця історія навчає тому, що не байдуже ставлення один до 

одного і бажання допомогти дають можливість подолати труднощі і 

виправити помилки. 

Казка «Наречений ведмідь» розповідає про заможного єврея, у якого не 

було дітей. Він звернувся по допомогу до праведника. Той сказав, що 

бажання багатія здійсниться, але він повинен виконати одну умову – коли у 

нього народиться син і родина святкуватиме обрізання, на чолі столу він 

повинен посадити бідняка, котрий до нього завітає. Але коли народилася 

дитина, чоловік не виконав обіцянки і образив погано одягненого 

незнайомця, яким був сам Ілля пророк. Покидаючи негостинну родину, 

бідняк залишив на дверях напис – «Рости, Береле» (Береле на ідіш – 

ведмежа). Невдовзі батьки помітили , що тіло хлопчика стало вкриватися 

довгим густим волоссям, а через три роки він остаточно перетворився на 

ведмедя, покинув рідну домівку і почав жити у лісі. До рідної оселі хлопчик-

ведмідь повертався всього два рази – на своє єврейське повноліття (бар 

міцву), щоб отримати тфілін, та у 18 років, коли йому прийшов час 

одружуватися. Саме того разу він попрохав знайти йому наречену. Знову 

звернувся багач до праведника, і той порадив йому зайти до крайньої хати 

біля річки і попросити дозволу заночувати. Чоловік так і зробив. Коли він 
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прийшов до вказаної оселі, то побачив, що живуть там вкрай бідно, а частину 

смачної їжі, якою він пригостив господаря, той кудись відніс, розклавши на 

п’ять тарілок. На запитання гостя, чому він так зробив, хазяїн відповів, що 

він має п’ять доньок, яких він не здатний одягнути і прокормити. Багач 

послав купити дівчатам сукні, а потім, коли дівчата одяглися, запропонував 

одній з них вийти заміж за його сина-ведмедя. Наймолодша погодилася, і 

багач забрав її з собою та виділив їй окрему кімнату. Щойно дівчина там 

опинилася, раптом перед нею з’явився ведмідь. Грізна тварина на її очах 

перетворилася на гарного юнака. Врятований хлопець розповів про те, що 

трапилося з родиною і що він був покараний за презирливе і не поважливе 

ставлення батьків до бідних.  

Ця казка змушує дітей замислитися над тим, що через погані вчинки 

однієї людини можуть постраждати інші і що ніколи не можна судити про 

незнайомців лише за зовнішнім виглядом. 

Сюжет казки «Бідна вдова і скарб» простий, але повчальний. Жила 

колись вдова і було у неї пятеро дітей. Щоранку йшла вдова на роботу, а діти 

залишалися вдома. Вона залишала дітям їжу і замикала будинок на замок. 

Одного дня повернулася вдова з роботи, а діти їй кажуть з плачем, що під час 

обіду з-під грубки до них раптом вибігло теля і з’їло все, що було на тарілці 

наймолодшої – Сореле. Другого дня все повторилося. Хоча діти плакали і 

боялися теляти, бідній жінці треба було йти на роботу і не було часу 

приділити увагу дітям. 

Одного разу, коли діти розсілися навколо столу, з-під грубки знову 

вибігло теля і почало їсти з тарілки маленької Сореле. Тоді дівчина 

розсердилася і вдарила теля ложкою по голові. Теля розсипалося купою 

золота. Коли бідна вдова повернулася з роботи і побачила золото, вона 

зрозуміла, що до неї прийшло щастя. 

Познайомившись з цією казкою, діти розуміють, що треба бути 

сміливими і не боятися чинити опір і що справжнім скарбом виявляються не 
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гроші, а можливість бути всій родині разом, коли мати має час спілкуватися 

зі своїми малюками. 

Єврейські прислів’я та приказки теж мають неабияке виховне значення. 

Вони формують світогляд, афористично і красномовно висловлюючи 

важливі істини:  

1. Підкреслюють, що без минулого немає майбутнього: 

Нечесний син, що соромиться свого батька. Нечесне покоління, що 

соромиться свого минулого [57, с. 22]. 

 Хто відривається від свого кореня, не вартий доброго слова. 

2. Нагадує що за погані вчинки слід відповідати: 

Краще від кривди потерпіти, ніж кривду чинити. 

Донощик гірший за злодія [57, с. 27]. 

Плітки — найгірша звичка і найбільше лихо. 

3. Зазначають важливість жити у мирі і злагоді: 

Найкращий воїн проти війни — мир. 

Людина гарна і чудова, поки не підніме кулака. 

Через безпричинну ворожнечу зруйнували Священний храм. [57, с. 34] 

Кинь тому хліба, хто кидає в тебе каміння. 

4. Запевняють о необхідності чесної добросовісної праці:  

На Бога надійся, а сам не лінися. 

Працювати проворному легко: він робить одне діло — працює. 

Ледачому важко: спочатку він мусить прогнати лінощі, а потім 

працювати. 

Людина мусить працювати, а Бог їй допомагати [57, с. 30]. 

5. Підкреслюють важливість духовної краси людини: 

Красу — бачать, мудрість — чують, доброту — відчувають. 

З-поміж усіх людських чеснот найголовніша — бути людиною.  

Душа — то скарб, та не кожен має до нього ключ. 

6. Вчать робити лише гарні вчинки, ставитися до інших з повагою: 
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Не зневажай маленьких людей, вони можуть допомогти тобі 

піднятися вище [57, с. 131]. 

Сім речей укорочують людині літа: злість і заздрощі, хтивість і пиха, 

наклепи, розпуста і лінощі. 

Коли серце думає благородно, голова не чадіє. 

Сонного обмини, але не голодного. 

Нікому не заздри — заздрість поїдає здоров’я [57, с. 147]. 

Вивчити весь Талмуд — велика заслуга; навчитися хоч однієї чесноти 

— ще більша заслуга. 

Величезне виховне значення мають єврейські свята, в яких закладені 

гуманістичні ідеї і які допомагають сформувати особистість дитини.  

Одним з найважливіших таких моментів є шаббат – стрижень 

єврейської ідентичності. Це не просто сьомий день тижня, це особливий 

день, який допомагає дитині зрозуміти, що головне у людині – це її 

внутрішня сутність, її багатий духовний світ, що слід дотримуватися певних 

правил поведінки, що спільний сімейний відпочинок, спілкування це основа 

щасливої родини. 

Рош hа –Шана і Йом Кіпур – це два єврейських свята, завдання яких – 

нагадати нам про те, що ми собою являємо, оцінити як поводили себе 

протягом року, визнати і зрозуміти свої помилки, а головне – їх 

проаналізувати та виправити у майбутньому. 

Суккот – це свято, яке допомагає зрозуміти різноманітність 

єврейського народу (арбаат hа-мінім – 4 види рослин, на які промовляють 

благословення, розкривають сутність чотирьох типів євреїв), підкреслює 

зв’язок єврейського народу з землею Ізраїлю і зі своїм історичним минулим, 

коли євреї стали єдиним народом. 

Ханука – свято яке, встановлене на честь перемоги єврейського народу 

у повстанні проти культурного і релігійного гноблення греків, завдяки якій 

єврейський народ знов отримав незалежність у власній країні. Ханукія, яку 

євреї запалюють протягом восьми днів і яка встановлюється у багатолюдних 
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місцях, символізує те, що кожен єврей повинен бути носієм внутрішнього 

світла і робити все, щоб осяяти шлях іншим. 

Ту-бі Шват –вказує на те, що ми повинні ставитися до природи як до 

єдиного живого організму і сприяє екологічному вихованню. 

Пурім дає змогу говорити про ксенофобію, про те, що неможливо 

оцінювати людину лише за національною ознакою, що у кожного народу є 

яскраві особистості, які беруть на себе відповідальність у важкий момент і 

саме завдяки яким народ рятується. 

Песах – це привід поговорити про свободу – як фізичну, так і духовну. 

Джерелом для усвідомлення національного менталітету та глибшого 

вивчення його етнопедагогічних принципів євреї вважають духовну 

літературу. У педагогічному значенні вона втілює притаманні етносу 

моральні риси, серед яких найбільш важливими є патріотизм, відданість 

своєму народові та вірі, сміливість і відвага, працьовитість, чесність і 

мужність, справедливість і дружба. 

Проблеми виховання дітей, поряд з проблемами єврейської освіти, 

порушуються вже в Танахі. Зокрема, в П’ятикнижжі (Хумаш) говориться про 

обов’язки батька вчити синів заповідей (Дварім 6:7; 11:19). У класичних 

єврейських текстах, Тори, події у Всесвіті, стан речей в світі і благополуччя 

єврейського народу особливо залежать від старанності і успіху євреїв у 

виконанні місії, покладеної на них Творцем. Виконання заповідей Тори, 

серед яких, найважливіша і вирішальна – єврейське виховання, 

спадкоємність поколінь.  

З давніх-давен – з тих пір як євреї стали народом – найважливішим 

обов’язком і головним прагненням єврейських батьків було виховання дітей 

в єврейському дусі. Уже в трирічному віці дитина приступала до вивчення 

Алеф-бейс (абетки) і вирушала до вершин Тори, осяяних світлом мудрості, 

чистоти і благородства. Згодом вона могла стати вченим або скромним 

ремісником, але в обох випадках отримані в хедері моральні критерії, що 

дозволяють їй відрізняти добро від зла, порядність і благородство від 
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безчестя і брехні, – залишалися з нею назавжди. З їх допомогою людина 

впевнено крокувала по життю, ясно уявляючи собі мету своїх зусиль. Вона 

охоче допомагала ближнім, а в скрутну для себе хвилину знала, де знайти 

пораду [27]. 

У книзі «Притчі Соломонові» багато місця приділяється вихованню 

дітей батьками (Пр. 1:8; 4:1; 4:8; 6:20; 31:1), повчанням юнацтва (Пр. 22:6), а 

також рекомендуються методи виховання, в тому числі для непокірних дітей 

або недбайливих учнів і тілесні покарання (Пр. 13:24; 19:18; 23:13 – 

14; 29:15, 17; пор. Бен-Сіра 7:25; 30:1). В якості наставників в Торі 

виступають батько, іноді також і мати, старійшина, Коген.  

Мета вихователя – вселити учневі основи мудрості, благочестя, 

моральності. У талмудичній і середньовічній рабинистичній літературі 

значна увага приділяється проблемам навчання, техніці викладання, а також 

питанню виховання, моральному та духовному розвитку особистості [27].  

Навчання хлопчика батьком рекомендувалося починати з самого 

раннього віку (Дварім, Екев 46), а в школах – з шести-семи років (Бава 

Батра 21а). Там же було визначено і оптимальне число учнів у одного 

вчителя – 25. У п’ять років (у громадській школі в шість) хлопчик повинен 

був почати вивчення Писання (Танах), в десять – Мішни, в п’ятнадцять – 

Гемари (Авот 5:21). Одночасно виявлялося прагнення взяти до уваги 

відмінність в здібностях учнів: з особливо обдарованими дозволялося 

вивчати Мішну і Гемару з більш раннього віку (іноді з шести років). Від 

вчителя потрібно терпіння, готовність повторювати пояснення, а від учня – 

не бути сором’язливим і не боятися визнати, що він чогось не зрозумів [27]. 

Між вчителями Закону були розбіжності, який учитель краще: той, хто 

дає багато матеріалу, але не глибоко, або той, хто дає мало матеріалу, але 

ґрунтовно. У зв’язку з цим Талмуд рекомендує здобувати знання у багатьох 

вчителів (Авот 19). Учень повинен був проявляти знання матеріалу (бкіут, 

буквально «ерудиція») і логічне мислення (харіфут, буквально «гострота»). 

Книжники вважали, що вивчення Тори має вести до морального 
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вдосконалення (Піркей Авот 6:1;5). У талмудичній літературі спостерігається 

тенденція до обмеження застосування тілесного покарання у виховних цілях. 

Традиційна єврейська концепція виховання вказує початковий вік навчання, 

але не граничний, оскільки людина повинна вчитися все життя. Вивчати 

Тору слід не заради почестей і не тільки для того, щоб знати, як виконувати 

заповіді, а заради самої Тори, заради самого вчення [27]. 

Священні тексти дають відповіді на багато питань Буття, в тому числі 

зачіпають і питання єврейського виховання та освіти. До них звертаються 

вже в наш час лідери покоління. Любавицький Ребе, Раббі Менахем Мендл 

Шнеєрсон, звернувся до всіх євреїв світу із закликом радикально поліпшити 

єврейське виховання дітей. З огляду на те, що сприйняте дитиною в 

ранньому дитинстві накладає відбиток на все його подальше життя, Ребе 

робить особливий наголос на вихованні маленьких дітей. Разом з тим, 

підкреслює Ребе, і доросла людина, що не одержала єврейської освіти, 

залишається дитиною в єврействі. «Зараз, як ніколи раніше, – каже 

Любавицький Ребе, – на кожному з нас лежить завдання і привілей сприяти 

освіті єврейських дітей: дітей в буквальному сенсі цього слова і дітей – з 

точки зору їх знань іудаїзму. Єврейська освіта не закінчується на шкільній 

лаві. Вона триває все життя, бо головний обов’язок людини, якщо вона 

людина, з кожним днем ставати мудрішою і кращою» (З послань 

Любавичського Ребе Раббі Менахем М. Шнеєрсона) [27].  

Традиційне благословення батькам при народженні дитини «Ле Тора, 

ле хупа, ле маасім товім», тобто побажання удостоїтися честі виростити сина 

або дочку «для Тори, для хупи (весільного балдахіну) і добрих справ», давно 

стало крилатим у єврейського народу. У цьому виразі концентровано 

висловлена модель гармонії людського життя, яка поєднує в собі знання 

духовних першооснов єврейського народу, щасливий шлюб і активна 

суспільна діяльність на засадах добра, справедливості й милосердя. Якщо ці 

побажання збуваються в житті дітей, вважається, що батьки удостоїлися 
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«нахес фун кіндер», що у перекладі з ідишу означає «радість, задоволення від 

дітей», «благословення дітьми» [53, с. 101]. 

Навчання, освіченість, знання священних текстів Тори і Талмуду 

набувають значення первинних, фундаментальних духовних цінностей, на 

яких ґрунтується традиційне єврейське виховання. Для батьків немає кращої 

долі, ніж удостоїтися честі виростити сина-мудреця, сина-праведника 

(цадіка). 

Один з дивовижних приписів Тори – «... і люби ближнього свого, як 

самого себе» (Ваікра, 19:18). Ця заповідь – логічне завершення цілого 

ланцюжка приписів, що регламентують взаємовідносини між людьми. 

«Не утискай ближнього твого, і не грабуй, не затримуй у себе на ніч 

заробітку наймита твого до ранку. Не проклинай глухого і перед сліпим не 

клади перешкоди і будеш боятися Бога свого. Я – Господь. Не роби 

несправедливості на суді, не будь упереджений на користь бідного і не 

потурай знатного: за правдою суди ближнього свого. Не ходи пліткарем 

серед народу свого; не залишайся байдужим до крові ближнього твого: Я 

Господь. Не тримай в серці своєму ненависті до брата твого; переконуй 

ближнього свого, і не понесеш гріха за нього. Не мстися і не зберігай 

ненависті до синів народу твого, і люби ближнього свого, як самого себе. Я – 

Господь» (Ваікра, 19:13-19). 

Кожна дитина змалечку засвоює заборони, які містяться у Торі – 

заборони мстивості і злопам’ятності,починає розуміти істину, що треба 

любити ближнього як самого себе, адже Тора наказує усунути всі почуття, 

які заважають братської любові. Заповідь «люби ближнього, як самого себе» 

– кульмінація цього уривка [Цит. по 8]. 

Соціальні закони Тори засновані на уявленні про відповідальність 

кожного з нас один перед одним. Це проливає світло на внутрішній сенс 

заповідей про допомогу ближньому: заборона лихварства і припис давати 

цдаку – пожертвування. Тобто, не можна заподіяти ближньому шкоди, а з 

іншого боку, треба активно допомагати йому. Пророк Ішайяу каже: 
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«Поділися своїм хлібом з голодним, і нещасних бідняків до свого дому 

введи… – і від рідних своїх не відвертайся» (Книга Ішайяу 58:7). 

Заповідь «Цдака» надзвичайно важлива, тому що: 

1. Вона вчить дитину з розумінням ставитися до потреб інших людей. 

2. Дитина починає співчувати людям, положення яких гірше, ніж його 

власне. А мудреці ще й вчили знаходити можливість допомагати тому, чиї 

потреби більше наших. 

3. Завдяки заповіді «Цдака» дитина починає розуміти, що гроші, які 

вона отримує, насправді їй не належать. Це «позика», яку Бог дав йому 

тільки для того, щоб він зумів передати її комусь іншому. 

4. Постійне відділення «Цдака» дозволяє дитині вибудувати його 

власну «шкалу цінностей», побачити, яке місце в його житті займають гроші, 

і яке – допомога ближньому [23]. 

На відміну від «цдаки» (благодійності), яка відбувається за допомогою 

грошей і може поширюватися як на ближніх, так і на далеких, які потребують 

допомоги, милосердя («хесед») – це безпосередня фізична дія. «Серця 

тягнуться слідом за вчинками». Виховання цінностей «цдака» і «хесед» не 

обмежиться вчинками, але допоможе вибудувати «додатковий поверх» 

людської особистості і душі. Рамбам писав (розділ «Подарунки 

бідним», гл.10): «Кожен, хто дає милостиню з недобрим виразом обличчя або 

скривившись, навіть якщо подав тисячу золотих – Не послухав заповіді і 

немає у нього заслуги». Звідси випливає, що виховання цінностей «цдака» і 

«хесед» і боротьба за соціальну справедливість повинні супроводжуватися 

вихованням співчуття і вміння співпереживати, а також вихованням 

відповідальності і зацікавленості. Як і в будь-який інший сфері, 

найважливіші зміни в суспільстві починаються з індивідуальних змін в житті 

людини і його сім’ї. Тому вкрай необхідні щоденні зусилля по вихованню 

цінностей «цдака» і «хесед» [23]. 

У плані морального виховання дуже важливий розділ Мішни (усна 

Тора) Піркей Авот . Який часто перекладають, як повчання патріархів, 
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розуміючи під «патріархами» великих законовчителів давнини. Провідна 

мета Повчання – передати наступним поколінням досвід мудреців минулого, 

їхні погляди на ключові питання єврейського буття. Ці настанови без сумніву 

є корисними для дітей, тому що висвітлюють розуміння єврейськими 

філософами, як гідність, товариськість, чесність, доброзичливість, 

милосердя. Піркей Авот містить моральні повчання і настанови мудреців 

різних поколінь щодо взаємин між людьми; учнем і учителем; народом і 

владою (державою); самовиховання і самовдосконалення людини; сенсу 

людського життя і щастя людини на землі; та ін. Продемонструємо це на 

прикладі певних уривків [8]. 

«Раббі Елієзер говорить: «Нехай честь твого товариша буде тобі так 

само дорога, як твоя власна» (2:10).  

«Нехай надбання твого товариша буде тобі так само дорого, як твоє 

власне». Це означає, що так само, як кожен радіє своєму надбанню, слід 

радіти надбанням ближнього, і не заздрити йому (2:12).  

Шамай вчив: «Мало говори, багато роби» (1:15). 

Гілель вчив: «Не суди ближнього, поки не побуваєш в його становищі ... 

і не кажи: я повчуся, коли буде час – може статися, що не буде в тебе цього 

часу» (2:4). 

Гілель вчив: «Занадто сором’язливий, щоб питати, ніколи не 

навчиться, а надто суворий вчитель не навчить ... там, де немає людей, 

старайся сам бути людиною» (2:5). 

Рабі Тарфон вчив: «Не твоя турбота завершити виправлення світу, 

але і стояти осторонь не маєш права» (2:15). 

Рабі Ханіна вчив: «Молись за благополуччя влади, так як без страху 

перед владою люди з’їли б один одного живцем» (3:2). 

Бен-Зома вчив: «Хто мудрий? Той, хто вчиться у кожного ... Хто 

герой? Той, хто володіє своїми пристрастями» (4:1). 

Звичайно, у межах однієї роботи не можна проаналізувати всі 

фольклорні і класичні єврейські тексти. Але наведені приклади вказують на 
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те, що кожен народ творить свою педагогіку, котра віддзеркалює його 

ставлення до питань освіти, має свої основні принципи і є глибоко 

національною за змістом. Народна єврейська педагогіка увібрала 

економічний, історичний, культурний, національний досвід розвитку 

єврейського народу, включаючи загальнолюдські основи. І цей досвід 

використовується при навчанні і вихованні дітей. 

Засоби народної педагогіки, звернення до фольклору, звичаїв, свят, 

класичних текстів і сьогодні не втратили своєї актуальності і можуть 

використовуватися у вихованні молодших школярів в умовах сучасної 

національної школи. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що поняття «гуманізм» попри всю 

розмаїтість підходів (філософських, етичних, соціологічних, психологічних, 

педагогічних тощо) до розуміння його сутності є системним поліваріативним 

поняттям, що ґрунтується на безумовному сприйнятті людини як вищої 

цінності, провідної ланки в ланцюжку світобудови, її самобутності. Розгляд 

теоретичних психолого-педагогічних підходів до гуманізації виховного 

процесу (І. Беха, Г. Балла, В. Кувакіна, А. Кудишиної та ін.), аналіз 

гуманістичних систем виховання (В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі та ін.) 

упевнюють, що головною умовою гуманізації міжособистісних взаємин у 

виховному процесі є створення оптимальної емоційно-ціннісної атмосфери з 

настановою суб’єктів взаємодії на взаєморозуміння, співпрацю і 

взаємодопомогу з абсолютною відмовою від тиску, насильства. 

Досліджено, що гуманні взаємини між державою, суспільством, 

батьками і дітьми молодшого шкільного віку відзначаються наявністю знань 

суб’єктів взаємодії про такі гуманні якості, як доброту (сердечність), 

чуйність, турботливість, милосердя, співчуття (когнітивний компонент); 

прагненням виявляти ці якості (емоційно-ціннісний компонент) та здатністю 

до їх вираження у реальному житті (діяльнісний компонент). Ці компоненти 

органічно пов’язані між собою і взаємозумовлюють один одного, та, своєю 

чергою, відзначаються сукупністю певних критеріїв і показників.  

Отже, викладене вище засвідчує, що розвиток гуманістичних тенденцій 

у педагогічній теорії і практиці невіддільний від розуміння дорослим дитини 

як рівного йому співрозмовника, що так само, як і він, перебуває в стані 

особистісного розвитку. Найважливішою умовою особистісного розвитку як 

дорослого, так і дитини є їхній рівноправний діалог, а головним показником 

позитивної динаміки взаємин між дорослими і дітьми у напрямі їхньої 

гуманізації є уникання насильства та відмова від авторитарної позиції 

дорослих стосовно дітей. 
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Таким чином, до кінця XX – початку ХХІ ст. у педагогіці відбулися 

корінні зміни в трактуванні сутності гуманістичної освіти і виховання, 

зумовлені зміною уявлень про людину взагалі й дитину, тобто людину, що 

активно розвивається. На сьогодні прогресивну течію у педагогічній теорії 

називають гуманістичною педагогікою або педагогікою не насильства, тож і 

поняття «гуманізм» уживається у педагогічній практиці як повновартісне. 

Історико-педагогічний аналіз і вивчення письмових джерел – актуальні 

методи етнопедагогіки, які полягають в інтерпретації педагогічних ідей, що 

містяться в історичних пам’ятках досліджуваних народів і культур. Аналіз 

класичних текстів із єврейських священних книг, фрагментів талмудичних 

трактатів, зразків фольклору, висловлювань культурно-освітніх і суспільних 

діячів доводить, що любов і повага до дитини, авторитет батьків, цінності 

сімейного життя, доброчинність, високий суспільний престиж книжної 

вченості, освіченості, мудрості становить ядро виховної системи єврейської 

народної педагогіки. 

Народна єврейська педагогіка увібрала економічний, історичний, 

культурний, національний досвід розвитку єврейського народу, включаючи 

загальнолюдські основи. І цей досвід використовується при навчанні і 

вихованні дітей. Засоби народної педагогіки, звернення до фольклору, 

звичаїв, свят, класичних текстів і сьогодні не втратили своєї актуальності і 

можуть використовуватися у вихованні молодших школярів в умовах 

сучасної національної школи. 
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РОЗДІЛ II. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ (на прикладі 

закладу освіти «Середній загальноосвітній навчально-виховний 

комплекс «Ор-Авнер» м. Камя’нське») 

 

2.1. Мета, завдання, зміст освіти і виховання в єврейському закладі 

освіти 

Загальна середня освіта має забезпечити умови для морального, 

інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, 

виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, 

вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками 

соціального прогресу. Середня загальноосвітня школа є тим основним 

соціальним інститутом, що реалізує мету загальної середньої освіти, робить 

вирішальний внесок у формування інтелекту, самосвідомості нації, 

забезпечення її фізичного і духовного здоров’я. 

НВК «Ор-Авнер» – це інноваційний загальноосвітній навчальний 

заклад, який входить до міжнародної освітньої мережі країн Балтії, СНД та 

України. В освітньому просторі «Ор-Авнер» створені умови для зростання 

особистості, яка творить своє життя і прагне розкриття власного потенціалу, 

спрямованого на суспільне благо.  

Загальноосвітня школа НВК «Ор-Авнер» м. Кам’янського має 

здійснити прорив до якісно нової освіти дітей молодшого шкільного віку, 

враховуючи національну складову. Це вимагає пріоритетної уваги до 

навчального змісту і методик, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, 

уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватись комп’ютером, 

здатність до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої 

діяльності, вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.  

Головною метою Комплексу є забезпечення права громадян на 

доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.  
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Головними завданнями комплексу є:  

 забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та 

виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах 

науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, 

інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, 

демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в 

інтересах людини, родини, суспільства, держави; 

 виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, 

підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; 

 виховання шанобливого ставлення до родини; поваги до традицій і 

звичаїв свого народу та народу України, державної та рідної мови, єврейських 

національних цінностей та цінностей українського народу; 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і 

засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я учнів; 

 захист дітей від побутового антисемітизму; 

 створення національно-культурного осередку з метою відродження 

єврейської національної культури та традицій, знання івриту. 

Відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади 

державної мовної політики», положень Декларації прав національностей, 

Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або 

мов меншин» у Комплексі визначена українська мова навчання, російська 

мова вивчається як предмет, запроваджено поглиблене вивчення івриту, 

єврейської культури та традицій. Рішення про запровадження поглибленого 

вивчення окремих предметів та курсів національного циклу приймає 

педагогічна рада Комплексу за узгодженням із Засновником. У відповідності 

до Базового навчального плану у Комплексі створюються курси за вибором, 

факультативи тощо. 
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У складі Комплексу функціонують методичні об'єднання класних 

керівників, вчителів за фахом, вихователів, шкільна методична рада, творчі 

групи вчителів. Відповідно до чинного законодавства та нормативних 

документів у Комплексі організовуються психологічна та медична служби. 

У Таблиці 1 і Таблиці 2 (Додаток 3) Додатки позначаються буквами! У 

посібнику МГПІ «Бейт-Хана» «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 

ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО 

СТУПЕНЯ «МАГІСТР» наводяться такі вимоги щодо оформлення додатків 

(с.24): Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої 

має бути надруковане слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» 

тощо. Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, розміщені в тексті додатку, 

слід нумерувати арабськими цифрами в межах кожного додатка, наприклад, 

«Рисунок Г.2» – другий рисунок додатку Г; «Таблиця А.2» – друга таблиця 

додатку А, «формула (А.1)» – перша формула додатку А (с.).  

додається перелік освітніх програм робочого навчального плану 

НВК «Ор-Авнер» м. Кам’янське для вивчення предметів інваріантної 

складової у 1–11 класах у 2019/2020 навчальному році. Навчальні програми 

для загальноосвітніх начальних закладів, затверджено згідно з наказами 

МОН України. Навчальний план середнього загальноосвітнього навчально-

виховного комплексу «Ор-Авнер» складено на основі Типових навчальних 

планів Міністерства освіти і науки України з урахуванням національних 

особливостей, потреб засновників, батьків та учнів. 

До складу Комплексу входять 11 класів: чотири класи (1–4 кл.) – 

початкової школи, п’ять класів (5–9 кл.) – основної, два класи (10–11 кл.) – 

старшої школи. Мова навчання – українська. 

Навчальний план зорієнтовано на передачу системних знань на рівні 

Державного стандарту. В основу плану покладена традиційна система освіти. 

Робочий навчальний план розроблений на підставі:  
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 для 1–2 класу – складено за Типовими освітніми програмами для 

закладів загальної середньої освіти (1–4 класи), розробленою під 

керівництвом Р.Б. Шияна – Нова українська школа, затвердженою 

Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018, додаток 1. 

 для 3–4 класів – складено за Типовими освітніми програмами закладів 

загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, додаток 2. 

 для 5–9 класів – складено за Типовими освітніми програмами закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом 

 Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, додаток 12. 

 для 10–11 класів – складено за Типовими освітніми програмами 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, додаток 2. 

Навчальний план Комплексу в значній мірі зберігає наступність 

традицій української школи і водночас задовольняє потреби у відродженні 

знань мови, історії і культури єврейського народу та відповідає вимогам 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, базовому 

навчальному плану і Статуту навчально-виховного Комплексу. 

Комплекс працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. 

Передбачений час для відпочинку, що дає змогу учням повноцінно 

працювати у режимі школи повного дня. Порядок вивчення навчальних 

предметів визначається програмами, затвердженими Міністерством освіти і 

науки України для загальноосвітніх навчальних закладів. Виконання 

навчальних планів і програм методично, кадрово, матеріально-технічно і 

інформаційно забезпечено. Повноцінність загальної середньої освіти 

забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складової 

навчального плану. 

Навчальний план складається з інваріантної (базовий компонент) та 

варіативної частини. Варіативна складова навчального плану 

використовується з урахуванням інтересів та потреб учнів у додаткових, 
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індивідуальних та факультативних занять з історії єврейського народу, 

культури і традицій єврейського народу, математики та фізики, російської 

мови. З метою диференціації навчально-виховного процесу у Комплексі 

використовується різнорівневий підхід при вивчені базових навчальних 

предметів. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. У освітньому плані 

школи І ст. НВК «Ор-Авнер» на 2019–2020 н. р. наведено гранично 

допустиме тижневе навчальне навантаження на учня протягом тижня: 

Таблиця 3 , Таблиця 4 (Додаток 3). У навчальному плані таб. 5 (Додаток 3) 

початкової школи з українською мовою навчання з вивченням мови 

корінного народу, національної меншини, наведена сумарна кількість 

навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з 

бюджету (без урахування поділу класів на групи). 

Освітній процес закладу передбачає наявність осінніх і весняних 

канікул, що пов’язано із забороною традиції іудаїзму працювати в період 

свят Суккот і Песах, а також під час окремих свят єврейського календаря. У 

школах дотримуються єврейських свят, і запрошують на свята всю родину. 

А, час від часу, в місцевих центрах відпочинку проводяться шабатони 

(програми, які запускаються з п’ятниці по неділю) для учнів та батьків. 

Програма етнокультурного компоненту, факультатив, складається з 

трьох структурних частин: вивчення Тори, єврейських традицій та основ 

хасидизму. Матеріал розрахований на 3 уроки на тиждень кожною темою 

залежно від кількості уроків єврейського циклу. НВК «Ор-Авнер» прагне 

показати, що саме рідна традиція кожного народу є джерелом життєстійкості 

людини: в автентичних світоглядних настановах, які старанно передавалися 

пращурами, людина може знайти дорогоцінне знання про життя, яке вона 

може черпати з глибинних джерел колективного несвідомого свого роду. В 
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такому трансцендентному знанні криється універсальний ресурс для 

відтворення картини світу й уявлень про життя не на репродуктивному, а на 

творчому рівні самосвідомості для активної життєвої позиції підростаючого 

покоління, що є вкрай актуальним завданням інноваційної освіти 

ХХІ століття. 

Світогляд дитини формується через освоєння навколишньої дійсності 

та вплив явищ внутрішнього світу особистості – її емоції та почуття, думки, 

ставлення, уявлення образів та несвідомі сценарії, потреби, мотиви, цінності 

й смисли. Безцінним джерелом цих всіх складових є багатий освітній простір 

незвичайної школи «Ор-Авнер», який відроджує традиції єврейського народу 

для дітей єврейської діаспори м. Кам’янське, інтегрує місцеву єврейську 

спільноту до єврейства в Україні та в світі.  

Оскільки мережа шкіл «Ор-Авнер» приватна і створена виключно для 

етнічних євреїв, найчастіше до школи приходять члени єврейських родин, 

хто цікавиться своїм походженням або має стосунки з єврейською громадою 

чи її окремими членами. Перше, що сприймається, – це будівля, унікальна 

для України, яка відтворює знаменну будівлю світового центру руху 

відродження єврейської культури та традиції в Нью-Йорку, «770» – 

резиденцію духовного лідера, який об’єднав євреїв у всьому світі, Сьомого 

Любавицького Ребе Менахема Мендла Шнеєрсона. У центрі будівлі – 

приміщення синагоги. Учні в школі щоденно сприймають той факт, що 

десятки людей приходять до молитовного залу, линуть до духовного світу. 

Святі книги, обряди, слово мудрості та уроки, на які майже щодня приходять 

люди, зокрема знайомі й рідні самих учнів, стають прикладом духовно-

культурного життя. Щоранку, перед сніданком, всі діти закладу читають 

благословення на івриті, а хлопці окрім кіпи вбираються в цицит 

(національний одяг). Хлопці, старші 13 років, читають благословення разом з 

дорослими чоловіками безпосередньо в молитовному залі, надягають таліт, 

тфілін (спеціальні ритуальні вбрання). 
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Ритуальні атрибути, які супроводжували євреїв сотні й тисячі років, тут 

стають невід’ємною складовою життя дітей: святі книги, мезуза на одвірках 

приміщень, цдока, кошерна кухня, шабатні свічки, кіпа. Символи 

єврейського народу: менора, сувій Тори, шофар, бокал для кідуша, чаша для 

омовіння рук, севівон тощо – мають глибокий філософський смисл, який шар 

за шаром діти пізнають разом з вчителями, батьками, та всіма, хто залучений 

до культурної та духовної спадщини єврейського народу. 

Розпорядок дня освітнього процесу з дитинства формує світогляд, у 

якому в звичайних повсякденних справах скрізь є місце прояву вдячності за 

благодать життя, звички шанувати батьків та поважати вчителів – на цьому 

тлі розгортається навчально-виховний процес у етнокультурному освітньому 

просторі. Чільне місце займає особистий духовний пошук, через навчання, 

спілкування, практику посту та дотримання заповідей. 

З метою виконання завдань та реалізації основних принципів виховної 

роботи з учнівською молоддю, виховна робота в НВК «Ор-Авнер» у 

2019 н. р. орієнтувалася на нормативно-правову базу з питань виховної 

роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та 

молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину 

розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» 

та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту з гуманітарних питань м. Кам’янського. 

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи 

протягом навчального року здійснювалася за основними напрямками: 

1. Національно-патріотичне виховання: 

 громадянське виховання; 

 національне виховання; 

 військово-патріотичне. 
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2. Родинно-сімейне виховання. 

3. Художньо – естетичне виховання. 

4. Екологічне виховання. 

5. Морально-правове виховання. 

6. Формування здорового способу життя. 

7. Сприяння творчому розвитку. 

8. Виховання в контексті єврейської традиції. 

В основну діяльності школи покладено принципи гуманізму, 

демократизму, незалежності від політичних, громадських організацій, 

поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, 

морального, фізичного і естетичного виховання науковості, диференціації, 

індивідуалізації, змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання. 

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань: 

 створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного 

розвитку учнів; 

 турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя; 

 естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових 

підготовки учнів до дорослого життя; 

 продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з 

педагогами, учнями, батьками; 

 виховання громадсько-патріотичних якостей; 

 поглиблення роботи у напрямку розвитку духовності учнів як в межах 

школи, так і у родинному колі. 

Виховна діяльність в школі, як цілісна система, складається із 

діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна рада школи, батьківський 

комітет) та із діяльності учнів (учнівське самоврядування). Одним із 

пріоритетних напрямків виховної системи закладу є робота з ініціативною та 

творчо обдарованою молоддю. Діти активно залучалися до гурткової та 

позакласної роботи школи, приймали участь в шкільних святах, концертах 
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для людей похилого віку та гостей закладу. Взяли активну участь та 

отримували перемоги учні школи в акціях, присвячених єврейським святам 

МЕГАСВЯТА5779, що проводилися серед учнів СНГ та країн Балтії. 

Щомісячно у школі випускається газета «Рімон», статті та репортажі до якої 

готуються учнями і педагогами в творчому тандемі. 

Обдаровані учні школи беруть участь у конкурсах різних рівнів: 

«Віват, талант», «Чорнобильська палітра», «Зустрічаємо птахів», «Я – 

європеєць», заходах та акціях до Дня людей похилого віку та Дня інвалідів, 

до Дня права, до Дня Європи в Україні, «Світ без СНІДу», «16 днів без 

насильства» тощо. 

У навчально-виховному комплексі із року в рік склалася розвинена 

система виховної роботи: навчальний рік поділено на чотири періоди, 

протягом яких учні разом із класними керівниками, вчителями традицій 

єврейського народу та іншими творчими педагогами працювали над 

колективними проектами: «Коли ми разом, світ стає яскравішим», «Линемо 

до світла хасидизму», «Іще крок до традицій», «Символи нашої свободи». 

Яскраво пройшли на базі навчально-виховного комплексу акції до 

хасидських дат та єврейських свят. Завдяки використанню соц. мереж 

діяльність кожного учня стало можливо простежити у відкритому доступі, 

що дало можливість оцінити всі учнівські досягнення в контексті єврейської 

традиції. Учні школи «Ор-Авнер» напередодні свята Рош Ашана традиційно 

взяли участь в акції «Тепле серце». Учні та педагоги школи «Ор-Авнер» 

відвідали літніх членів єврейської громади, вручили їм подарунки від дітей і 

засновників, привітали зі святом і побажали щасливого Нового року. 

Вихованці школи з великим задоволенням і відповідальністю 

поставилися до виконання заповідей свята Пурім. Разом з класними 

керівниками побували в гостях у літніх і самотніх людей єврейської громади. 

Учні школи «Ор-Авнер» з великим задоволенням і відповідальністю 

поставились до виконання заповідей свята Ханука. Побували в гостях у 

літніх і самотніх людей, вітали зі святом, вручали подарунки. Традиційно, 
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протягом свята Суккот, учні НВК «ОР-Авнер» відвідали будинки людей 

похилого віку. Діти допомагали їм виконати заповідь арбаат hа-мінім 

(благословення на чотири види рослин), говорили теплі слова, дарували 

святкову атмосферу. 

За тиждень до свята Йом Кіпур школярі намагалися поповнити перелік 

добрих справ, бо кожна єврейська дитина сподівається в ці дні на хороший 

вирок Вс-вишнього. Так, традиційно в НВК «Ор-Авнер» в місяць Тішрей 

пройшла акція «Гномики і Велетні», метою якої було щодня дарувати свою 

увагу «гномику», якого вибрав кожний учень за допомогою жеребкування. 

Напередодні єврейського Нового року – свята Рош-hаШана – всі учні 

НВК «Ор-Авнер» долучились до традиційної благодійної акції. Діти 

відвідали будинки літніх людей, привітали їх зі святом, побажали солодкого 

року і вручили подарунки від учнів і засновників закладу. 

В шкільній бібліотеці закладу було оформлено тематичну виставку 

«Знай та поважай свої права», проведено Всеукраїнський єдиний урок на 

тему «Права людини», конкурс малюнків та стіннівок «Моя Україна – 

правова держава», літературний конкурс «Права очима дітей», ділову гру «Я 

людина, отже, маю права», конкурс агітбригад «Право і закон», круглий стіл, 

«В світі юридичних професій». Також у НВК «Ор-Авнер» пройшов захід, 

присвячений Дню боротьби з ВІЛ/СНІДом та Міжнародному дню захисту 

інформації, і свято, присвячене Дню Перемоги над нацизмом. Під час 

концерту лунали фронтові листи, вірші, пісні військових років. І, звичайно ж, 

слова подяки від молодого покоління за мирне небо можливість жити без 

війни. Ветеранам та дітям війни учні вручили квіти і пам’ятні подарунки. 

Почесними гостями на святі стали представники програми APSJ (Допомога 

пострадянському єврейству) і програми Adopt a Bubbie. 

Шкільне життя – лише частина цілісного процесу життєдіяльності 

дитини. На кожному ступені школи слід сповна реалізувати такі фактори 

навчання і виховання як навколишнє соціокультурне середовище, засоби 

масової інформації, сучасна техніка, створювати умови для повноцінної 
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життєдіяльності дитини. Повнота, яскравість думок, почуттів, образів, які 

переживають учні у навчально-виховному процесі, – необхідна умова 

розквіту їхньої індивідуальності. 

Гуманістичні цінності освіти зумовлюють зміну авторитарно-

дисциплінарної моделі навчання на особистісне орієнтовану. Сутнісними 

ознаками цих змін є навчання і виховання особистості на засадах 

індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самонавчання, 

осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей. 

Особистісне орієнтована шкільна освіта вимагає всеохоплюючої 

психологізації навчально-виховного процесу, опори на надійну діагностичну 

основу. Сучасна школа має використовувати діагностику не селективну, а 

стимулюючу, супроводжуючу, яка є підґрунтям для прийняття і реалізації 

педагогічно доцільних рішень. 

 

2.2. Методи, форми, засоби формування гуманістичних цінностей 

молодших школярів у виховній системі єврейського закладу освіти 

 

Методологічні засади гуманістичного виховання школярів 

детермінуються положеннями гуманістичної етики, основними державними 

документами України про освіту та виховання та ґрунтуються на принципах: 

гуманізму; індивідуалізму; колективізму; соціального загартування; 

толерантності і комунікативної спрямованості; альтруїзму; адекватності 

виховуючого середовища.  

Зміст гуманістичного виховання школярів національних меншин 

здебільшого відбувається на уроках етнокультурного циклу і в позакласній 

діяльності в сучасних умовах має спрямовуватись на формування системи 

гуманістичних цінностей у становленні духовного світу особистості з 

можливостями їх збагачення кожним індивідом у процесі інтеріоризації [27, 

с. 274]. 
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Запропонований для єврейських шкіл цикл етнокультурного 

компоненту передбачає врахування вікової специфіки школярів та 

спрямування його на засвоєння етичних понять і категорій, їх інтеріоризацію 

в процесі практичної діяльності та поведінки. Він сприятиме розширенню 

уявлень учнів про гуманістичні цінності людства. Тому його зміст водночас 

включає і ознайомлення школярів з гуманістичними цінностями основних 

конфесій України, зокрема іудаїзму.  

Вирішення завдань виховання гуманістичних цінностей учнів 1–

4 класів визначається, перш за все, їх педагогічною інтерпретацією. Цикл 

етнокультурного компоненту виконує функції: поступового занурення дітей 

у світ етичних категорій, постійного ініціювання усвідомлення дитиною 

зв’язку свого особистісного «Я» з оточуючою дійсністю, здатності 

здійснення вибору добра на противагу злу. 

Оцінюючи результати навчально-виховної діяльності школярів, слід 

виходити з пріоритетної спрямованості факультативу на формування системи 

гуманістичних цінностей та моральної вихованості, яка включає:  

 когнітивний компонент – уявлення про етику та мораль, гуманістичні 

цінності суспільства і риси характеру особистості; знання правил 

спілкування, ставлення, поведінки;  

 процесуально-діяльнісний компонент – прояв культури моральної дії: 

спроможність на гуманний вчинок, уміння спілкуватись і розв’язувати 

конфліктні ситуації, співчутливий відгук на переживання іншого, 

вживання етикетних форм, хороших манер, які сприяють створенню 

атмосфери доброзичливості, делікатності, такту; готовність брати 

участь у публічних дебатах, дискутувати і робити моральний вибір в 

умовах реального життя;  

 ціннісно-смисловий компонент – прояв інтересу до внутрішнього світу 

людини, доцільне використання прийомів і способів пізнання; 



67 

 

 іншої людини. Ціннісне ставлення до себе, прагнення до 

самовдосконалення;  

 рефлексивний компонент – прояв моральної рефлексії, самооцінки 

особистісних якостей, саморегуляції поведінки, усвідомлення себе як 

індивідуальності, носія соціальних ролей.  

Виховання учнів реалізується у процесі організації: 

 навчально-виховної діяльності; 

 позаурочної та позакласної діяльності; 

 позашкільної освіти; 

 взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними 

установами. 

Педагогічна практика виробила різноманітні форми позаурочної 

виховної роботи. До них належать класні години, етичні бесіди, зустрічі з 

відомими людьми, екскурсії, обговорення книг, читацькі конференції, 

диспути тематичні, розважальні, вечори і ранки, свята, змагання 

(спартакіади), турніри, виставки, конкурси, колективні, творчі справи та ін. 

1. Класна година. Як одна з форм позаурочної виховної роботи, вона 

передбачає створення оптимальних умов для продуктивного спілкування 

класного керівника з учнями з метою формування в них соціальної зрілості. 

2. Етична бесіда. Ця форма виховної роботи спрямована на формування в 

учнів умінь і навичок моральної поведінки, оволодіння загальнолюдськими і 

національними морально-духовними цінностями. 

3. Зустрічі з відомими людьми. Мета їх може бути різною: розвиток 

моральних, громадянських якостей (зустрічі з ветеранами війни, праці, 

спорту, мистецтва) тощо. 

4. Обговорення книг, читацькі конференції. Влаштовують їх для 

пропаганди художньої та науково-популярної літератури серед учнів, 

активізації їх самостійності в оцінних судженнях, думках. 
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5. Виставки. Їх присвячують досягненням учнів у гуртках дитячої 

творчості та на уроках праці, у сфері образотворчого мистецтва, результатам 

краєзнавчих, туристичних походів. 

6. Масові свята. Організовують як дні, тижні, місячники підвищеної 

уваги до поезії, музики, театру, кіно, дитячої книги тощо. Під час таких свят 

традиційно відбуваються зустрічі з письменниками, художниками, 

композиторами. 

7. Змагання. Спрямовані вони на стимулювання інтересів, здібностей 

учнів, сприяють підвищенню їх активності. Фізкультурно-спортивні 

змагання (класні, шкільні, міжшкільні) пропагують спорт, здоровий спосіб 

життя, їх оздоровчо-виховний ефект залежить від ретельної підготовки, 

урахування можливостей, стану здоров’я кожної дитини. 

8. Конкурси, олімпіади. Проводять для виявлення талантів, розвитку 

творчих можливостей дітей [41, с. 166]. 

Гуманістичні риси особистості учнів у позаурочний час формуються 

завдяки системному вивченню національних і загальнолюдських цінностей, 

традицій, звичаїв, обрядів свого народу, зв’язку з сучасним життям, 

організації духовного пошуку вихованців на основі принципу науковості, 

історизму [27, с. 22]. 

На підставі проведених науково-педагогічних досліджень [13; 76] 

визначено проблеми виховання гуманістичних цінностей у молодших 

школярів та виявлено, що специфічною особливістю виховання 

гуманістичних цінностей у молодшого школяра є те, що воно відбувається не 

як окремий процес, а в усіх різновидах його діяльності, грі, багатьох видах 

взаємин з молодшими та старшими за віком дітьми, дорослими, батьками та 

педагогами. На підставі зазначеного вище визначено зміст виховання 

гуманістичних цінностей у молодших школярів у позаурочній діяльності: 

 цілісне формування особистості неможливе без усвідомлення 

молодшими школярами понять і відомостей про гуманістичні цінності, ідей 

національного виховання у вихованні гуманної людини; 
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 формування ставлення до людини як до найвищої цінності, виховання 

особистості в дусі доброзичливості, гуманності, щирості, чуйності, 

небайдужості, готовності прийти на допомогу; 

 виховання гуманістичних цінностей не може обмежуватися набуттям і 

засвоєнням певної суми знань, а передбачає освоєння молодшими школярами 

своєї етнічної спільності, національних та загальнолюдських цінностей 

(мови, території, культури, гідності, доброти, гуманності). 

Отже, зміст виховання гуманістично-спрямованої особистості 

визначається як система моральних знань і переконань, ціннісних орієнтацій, 

спрямованих на формування гуманної поведінки, потреби довільного 

прийняття морального рішення, розвиток почуттів людяності, милосердя, 

доброти, толерантності тощо. 

У вихованні гуманістично-спрямованої особистості класним 

керівникам доцільно використовувати традиційні методи виховання: 

формування громадської свідомості, стимулювання, самовиховання, 

інформації, товариської виховної турботи (спонукання, переконання, 

привчання) (за І. Івановим), а також нетрадиційні, що побудовані на 

принципах народної педагогіки (народно-педагогічні методи нагромадження 

життєвого досвіду, виховання словом рідної мови, стимулювання, 

заохочення й спонукання дітей, покарання за провини різної значущості, 

самовиховання) [67, с. 338]. 

Гуманні стосунки на будь-якому уроці і поза ним мають утверджувати 

людську гідність кожного учня, здібного і нездібного, гарного і не зовсім, 

відвертати страх перед покаранням, залежність від настрою вчителя. Якщо 

створюються такі стосунки, діти не бояться висловити своє ставлення, яке 

може не збігатися з думкою більшості й навіть учителя, реалізують своє 

право бути мислячою особистістю [67, с. 340]. 

Виховання сімейних цінностей направлено на формування в учнів 

уявлення про сім’ю, як найбільшої цінності в житті людини, про важливість і 
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роль сім’ї в житті людини. Виховання інтересу і поваги до сімейних традицій 

і цінностей, створення умов для спілкування та взаємодії дітей і батьків, сім’ї 

та школи. Для ефективної реалізації системи виховної роботи з формування 

сімейних цінностей в учнів було обрано такі форми роботи: 

1) підвищення кваліфікації класного керівника з проблем сім’ї та 

сімейних цінностей; 

2) розробка спільно з батьками системи єдиних педагогічних вимог і 

узгодження основних напрямків шкільного і сімейного виховання; 

3) проведення тематичних класних годин і позакласних заходів за 

основними напрямами формування сімейних цінностей (зустрічі, свята, 

спортивні заходи); 

4) організація лекторіїв для батьків з питань формування цінності сім’ї та 

сімейних цінностей; 

5) участь в тематичних конкурсах і проектах; 

6) створення генеалогічного древа своєї сім’ї; 

7) проведення спільного дозвілля [66]. 

Значна частина виховної роботи проходить через етнокультурний 

компонент: виховання і формування національної самосвідомості та 

ідентичності, національної самоідентифікації, почуття приналежності до 

єврейського народу; формування духовного світу і духовних цінностей на 

традиціях єврейського народу; соціалізація, соціокультурна і етнокультурна 

адаптація і корекція. 

Зокрема, педагогічний колектив школи Ор-Авнер м. Кам’янського 

спрямовує свої зусилля на виховання у дітей національних, громадянських, 

сімейних цінностей, намагається наповнити педагогічний процес цікавими й 

доступними фактами із єврейського життя, ситуаціями гуманістичного 

змісту, наочним матеріалом, єврейськими класичними текстами, творами 

дитячої художньої літератури, кращими зразками народної творчості, іграми 

гуманістичного спрямування. За допомогою використання перерахованих 

прийомів, формують у дітей основи загальнолюдської і народної моралі: 
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чемності, порядності, тактовності, співчуття, милосердя, доброти, чесності, 

гуманності, толерантності; виховуємо повагу до батьків, духовну єдність 

поколінь, почуття власної гідності, честь, свободу, рівність, працелюбність, 

самодисциплінованість вчать будувати своє життя за принципами гуманізму. 

Формування духовного світу і духовних цінностей на традиціях 

єврейського народу у молодших школярів у школі «Ор-Авнер» відбувається 

наступним чином:  

 проводяться уроки по тижневій главі Тори; 

 кожен день діти починають ранок з молитви; 

 хлопчики носять кіпу і одягають цицит; 

 школярі роблять омовіння рук, кажуть благословення на їжу, та 

після неї. 

Молодші школярі долучаються до національної спадщини, історії та 

культурі єврейського народу через проведення наступних заходів:  

 щорічно беруть участь у міжнародній олімпіаді «Даркейну» на знання 

історії та традицій єврейського народу; 

 щотижня беруть участь у проекті JFUTURE – у неформальній 

обстановці в ігровій формі діти знайомляться з єврейською спадщиною, 

проводять дослідження своїх родоводів: складають родове дерево, 

запрошують на зустріч батьків, людей старшого покоління з програми 

«Золотий вік», що функціонує у синагозі м. Кам’янського, які розповідають 

про історію єврейської громади рідного міста, та її окремих родин; 

виготовляють різноманітні поробки на єврейську тематику; 

 щомісяця беруть участь у проекті – Taste of LIFE – допомога 

багатодітним і малозабезпеченим сім ’ям; 

 у межах позашкільних заходів школи знайомляться з національними 

традиціями, культурою через організацію, проведення та участь у 

національних святах: Рош-Ашана, Йом Кіпур, Симхат Тора, Суккот, Ханука, 
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Пурим, Песах, Лаг ба Омер, Шавуот (підготовка і виступи у концертах, 

розвиток творчих здібностей). 

Таким чином, відбувається формування у дітей стійкого єврейського 

світогляду, розуміння однієї з основних принципів єврейського народу – 

«цдака» (милосердя, благодійність, допомога ближньому), формується 

уявлення про єврейський календар, єврейські звичаї, зберігається зв'язок 

поколінь. 

Крім того у школі «Ор-Авнер» використовуються нетрадиційні форми 

які дозволяють повноцінно сформувати у школярів гуманістичні цінності, до 

яких належать:  

1. Уроки Добра і Краси – «Подорож до дерева Доброти», «В гості до 

сонечка». 

2. Психотехнології (гімнастика почуттів) – «Поясни свій настрій», «Тепло 

рук друга», «Серце на долоні». 

3. Етичні казки та бесіди з правил етичної поведінки ( «Що таке 

розкаяння і чому євреї роблять це в Йом Кіпур?», «Рош hа-Шана – час 

виправлення помилок»; «Суккот – свято єднання єврейського народу», 

«Сімхат Тора – найрадісніше єврейське свято», «Заповідь «Бікур 

холім» – чому так важливо підтримувати хворих?»). З цією ж метою 

використовується такий сучасний мобільний і повчальний дидактичний 

посібник як «Картотека дидактичних ігор», що забезпечує формування 

дітьми гуманістичних цінностей до якої входять цікаві ігри – «Клуб 

порядних вчинків», «Килим емоцій», «Великі та маленькі серця», 

«Добери емоцію казковому герою». 

Окремо слід зазначити, що робота з формування гуманістичних 

цінностей та зразків громадянської поведінки проводиться у школі «Ор-

Авнер» разом з батьками: їм повідомляють про досягнення і проблеми дітей, 

надають консультації про індивідуальні особливості кожної дитини, 

навчають батьків прийомів і методів гуманістичного виховання у родині. З 
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метою встановлення тісних контактів з родиною для забезпечення єдності у 

вихованні громадянської культури використовують такі форми роботи:  

1) загальні і групові батьківські збори: «Гармонійна взаємодія із сім’єю – 

запорука повноцінного буття дитини»;  

2) консультації: «Психологічний захист дітей в умовах соціальних 

конфліктів», «Сім’я – перша школа морального зростання»;  

3) батьківські тренінги: «Особливості розвитку і виховання агресивних, 

гіперактивних та тривожних дітей», «Розумію, відчуваю, спостерігаю і 

підтримую», індивідуальні зустрічі з психологом;  

4) круглі столи: «Родинні традиції» (обговорення проблем виховання 

дітей), «Вчити добру – значить будити душу»;  

5) родинні розваги: «Супер-батьки, їх дитина – я, разом дружна ми сім’я», 

«Світ, у якому завжди сонячно». 

Таким чином, результати дослідження засвідчили:  

1. Молодший шкільний вік є найбільш сприятливим для 

формування гуманістичних цінностей. Це зумовлено віковими та 

психологічними особливостями молодших школярів. Відзначимо й те, що 

кожному молодшому школяреві властиві два аспекти вираження 

гуманістичних цінностей: загальний (гуманне ставлення до всього живого в 

цілому) і соціальний (гуманістична цінність характерна для дитини певного 

віку і може виявлятися в конкретній сфері діяльності). 

2. Виховання гуманістичних цінностей у молодших школярів 

відбувається ефективніше за таких умов: урахування у позаурочній роботі 

завдань та функцій гуманістичного виховання; дотримання в позаурочній 

роботі принципів гуманістичного виховання; залучення молодших школярів 

до різних видів діяльності; поєднання в позаурочній діяльності традиційних 

та інноваційних форм та методів розвитку особистості, зміст яких пов’язаний 

із вихованням гуманістичних цінностей в учнів початкових класів. 

3. Актуальними залишаються дослідження виховання на основі 

гуманістичних цінностей учнів; створення відповідної системи підготовки 
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вчителів початкової школи як педагогів-гуманістів, що проявляється в 

спілкуванні, спільній діяльності, в освоєнні навколо шкільного середовища, 

позаурочного простору і часу. Саме цими умовиводами будемо 

користуватися при розробці методів формування гуманістичних цінностей, 

представлених у наступному розділі. 

 

2.3. Методика емпіричного дослідження та аналіз результатів 

 

На нашу думку, при розробці конкретних методик для постановки 

експерименту щодо вивчення особливостей формування гуманістичних 

цінностей молодших школярів доцільно використати наступні:  

 емпіричні (практичні): бесіда, інтерв’ю, анкетування; аналіз 

продуктів освітньої діяльності (освітніх програм 1-4 класів з вивчення 

етнокультурних предметів; планів виховної роботи школи та виховної роботи 

учителів-класоводів, сценаріїв свят, творчих робіт учнів – малюнків, творів 

тощо), експертна панель (аналіз проблеми групою досвідчених експертів з 

використанням аналітичних та інформаційних матеріалів, співставлення 

результатів, визначення тенденцій); 

 математичні, або методи кількісної обробки даних (діаграми, 

графіки). 

Емпіричні методи дослідження є визначальними в навчально-дослідній 

справі, що пов’язана з практикою, зокрема педагогічною, та забезпечують 

накопичення, фіксацію та узагальнення вихідного дослідного матеріалу. 

Отримані за допомогою цих методів дані є основою для подальшого 

теоретичного осмислення пізнавальних процесів та створюють цілісну 

єдність наукового пізнання. 

Методи емпіричного дослідження згідно наукових розробок вчених 

Г. Балл, С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, В. А. Кратинова [4; 55] наступні: 
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спостереження, експеримент, вимірювання, порівняння, візуально-графічні 

методи). 

1. Спостереження – це систематичне цілеспрямоване, спеціально 

організоване сприймання предметів і явищ об’єктивної дійсності, які 

виступають об’єктами дослідження. 

2. Порівняння – це процес зіставлення предметів або явищ дійсності з 

метою встановлення подібності чи відмінності між ними, а також 

знаходження загального, притаманного, що може бути властивим двом або 

кільком об’єктам дослідження. 

3. Експеримент – апробація знання досліджуваних явищ в 

контрольованих або штучно створених умовах. Його реалізація передбачає 

створення спеціальних умов та груп за певними параметрами, яких потребує 

гіпотеза. Завдяки експерименту апробують навчальні програми з різних 

мистецьких дисциплін, з’ясовують їх ефективність. 

Етапи проведення експерименту: 

1) розробити план цілеспрямованого спостереження за об’єктом; 

2) визначити межі, у яких буде проходити експеримент; 

3) створити необхідні умови з урахуванням повторюваності ситуацій, 

зміни впливу, характеру та умов на об’єкт дослідження; 

4) проведення експерименту; 

5) проаналізувати результати експерименту. 

При обробці результатів вимірів і спостережень широко 

використовують графічні методи, за допомогою яких наочно можна побачити 

результати, виявити загальний характер функціональної залежності змінних 

величин, які вивчаються; встановити наявність максимуму або мінімуму 

функції. Для дослідження закономірностей між процесами (явищами), які 

залежать від багатьох, інколи невідомих чинників, застосовують 

кореляційний аналіз. 
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Узагальнення – це комплекс послідовних дій по зведенню конкретних 

одиничних фактів в єдине ціле з метою виявлення типових рис і 

закономірностей, притаманних досліджуваному явищу. 

Серед емпіричних методів виділяють ще інтерв’ю, анкетування, 

рейтинг, експертна оцінка, самооцінку, аналіз даних [55]. 

Одним із важливих методів збору інформації є опитування. Сутність 

цього методу полягає в тому, що інформацію збирають шляхом реєстрації 

показників, отриманих в результаті опитування людей. Цей метод дозволяє 

одержати інформацію не лише про факти, а й про мотиви, причини, що їх 

зумовили. Опитування-інтерв’ю проводяться у формі вільної бесіди, під час 

якої ставляться питання, відповіді на які дозволяють отримати необхідну 

інформацію. 

Анкетування проводять за регламентованою програмою. Для їх 

проведення розробляється анкета – визначеним певним чином структурно 

організований набір питань, кожне з яких дозволяє отримати дані, 

передбачені програмою опитування. 

Бесіда – метод отримання інформації шляхом безпосереднього 

спілкування дослідника з респондентом. 

Вимоги до опитувальних методів: 

 повинна визначатися оптимальна кількість запитань; 

 обов’язково проводити інструктування респондентів; 

 зpозумілість і чіткість поставлених запитань; 

 бажано застосовувати запитання на пеpевіpку   

й відвеpтості відповідей. 

Діагностика особистості школяра 

Дослідження проводилося на базі закладу освіти «Середній 

загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Ор-Авнер» м. Камя’нське». 

Група складалася з 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Емпіричне дослідження включає 

в себе: діагностику особистості школяра (використовуються емоційно 
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забарвлені методики); опис організації та ходу експерименту; підсумкової 

діагностики.  

Вихідна діагностика мала на меті: 

 вивчення уявлень і суджень молодших школярів про поняття 

«гуманність» (сюди увійшла методика «Складання словника»); 

 вивчення спрямованості особистості школяра («Віяло», «Друг з 

казки», «Друг-сонце», «Мої близькі», «Добрий вчинок»); 

 вивчення прояву гуманності у молодших школярів. 

Для вивчення уявлень і суджень молодших школярів про поняття 

«гуманність», ми використовували методику «Складання словника» 

(Додаток 4), мета, якої полягала в тому, щоб перевірити етичну грамотність 

молодших школярів [19, с 7]. Беручи до уваги вік учнів (7–8 років) і їх 

психолого-педагогічні особливості, ми скористалися методиками 

Т.П. Гаврилової, розробленими на основі казок, з тим, щоб викликати у 

школярів інтерес і бажання взяти участь в дослідженні, прагненні давати 

щирі відповіді [19]. Учням було запропоновано скласти свій словник етичних 

понять і дати пояснення словами: милосердя, доброта, справедливість, 

чесність, чуйність. 

 Провівши діагностику, ми отримали результати, які знайшли своє 

відображення в Таблиці 1 (Додаток 4). Дані опитування показали, що 

молодші школярі розуміють значення досліджуваних категорій близько до 

правильного поняття. Наведемо відповіді деяких учнів: Кіра М. «доброта – це 

коли з тобою звертаються ввічливо і добре», тільки поняття «чесність» 

виявилося найбільш зрозумілою для школярів якістю. Таким чином, дані 

обстеження учнів дозволяють побачити, що уявлення школярів про моральні 

категорії сформульовані слабо або не сформульовані. 

Для вивчення спрямованості особистості молодших школярів ми 

використовували методику «Віяло» [19, с 15], мета якої полягала у з’ясуванні 

характеру спрямованості особистості молодшого школяра (Додаток 5). 
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Учнями було запропоновано вибрати навмання одне з питань (вони були 

надруковані на смужках і розкладені віялом зворотнім боком вверх) і 

відповісти на нього: 

1. Ти образив друга через поганий настрій. Як ти з ним помиришся? 

2. У приятеля у гостях з тобою хтось посварився. Ти збирався піти, а 

приятель просить тебе залишитися. Як ти вчиниш? 

3. На вулиці загубився малюк: він плаче, кличе маму і нічого про себе 

не може сказати. Що ти зробиш? 

4. Біля твого будинку з’явилося кошеня. Що ти будеш робити, якщо 

батьки не дозволять тобі взяти його додому? 

5. На перерві тебе хтось боляче вдарив. Вже йде урок, а образа не дає 

тобі заспокоїтися. Що робити? 

6. Ти побився з приятелем. Сам образив його, а йому ще більше 

дісталося. Що ти зробиш, якщо від образи він заплаче? 

7. Твою молодшу сестричку образив твій приятель. Що ти будеш 

робити, щоб цього більше не сталося? 

8. У тебе багато справ, а мама просить тебе прибрати в кімнаті. Що ти 

їй скажеш? 

9. Що ти скажеш людині, яка ображає бездомну тварину? 

10. Ти помітив, що мама себе погано почуває. У будинку багато справ, 

а тобі хочеться погуляти. Як ти вчиниш? 

11. Ти задумався і не поступився місцем літній людині в автобусі. Тобі 

зробили зауваження. Що ти зробиш? 

12. Ти їхав на велосипеді, проїхав по великій калюжі і оббризкав 

перехожого. Як ти вчиниш? 

13. Ти випадково зламав молоде деревце, посаджене недавно близько 

твого будинку. Як ти вчиниш? 

Таким чином, ми бачимо з таблиці 2 (Додаток 5), що більшість 

школярів у даних ситуаціях вчинили б позитивно. Але є відповіді, зміст яких 

носить не зовсім адекватну реакцію, наприклад: на питання 5 Максим С. 
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відповів «піду і помщуся». Після обговорення питань, були зроблені 

висновки про те, що не можна погано ставитися до оточуючих і непотрібно 

бути байдужим людиною. 

Для того щоб з’ясувати які якості особистості цінуються молодшими 

школярами, ми використовували методику «Друг із казки» (Додаток 6) 

[19, с 16]: кожна дитина повинна була вибрати того казкового героя, який 

більше до вподоби (казка обиралася дітьми самостійно). 

Обробка даних: більшість дівчаток (5 з 6), вибрало героїню з казки 

«Барбі», пояснюючи вибір тим, що Барбі добра, чуйна і красива дівчина. Але 

Катя Р. вибрала злу королеву, пояснюючи вибір тим, що вона хотіла б 

чаклувати, як королева. Що стосується хлопчиків, то їх ідеалами були 

Супермен. Вони виділяли такі якості, як чесність, доброта, відповідальність. 

Двоє хлопчиків вибрали Лунтіка, тому, що він смішний і добрий. 

Методикою «Друг-сонце» ми скористалися для того, щоб з’ясувати, які 

якості особистості цінуються молодшими школярами (Додаток 7): діти 

описували, які, на їхню думку, якості повинен мати найкращій друг. Якості, 

якими наділяли школярі своїх друзів, носять моральний характер: доброта, 

гуманність, щедрість, жалість, милосердя. Другорядними якостями були такі: 

розум, краса, акуратність. Діти так само називали якості, які розходяться з 

поняттям «гуманність», спроможність, багатство [19, с 17]. 

Для того щоб з’ясувати справжнє ставлення до своїх рідних, ми 

скористалися методикою «Мої близькі» (Додаток 8) [19, с 18]: школярі 

визначали найближчу людину в їхньому житті і розповідали про її 

уподобання. Анкети, проведені серед дітей, показали, що найближча і 

найрідніша для них людина – мама (7 з 11 дітей), брат, сестра (3), друг (1). 

Всі відповіли, що знають день або місяць народження близької їм людини. 

При відповіді на питання про улюблене блюдо і пісні з’ясувалося, що 

половина дітей не знають відповідь на ці питання. На п’яте питання 

більшість дітей дали відповіді. 
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З метою виявлення спрямованості особистості на добро ми 

скористалися методикою «Добрий вчинок» (Додаток 9) [19, с. 19]: малювали 

«добрий вчинок». Діти у своїх малюнках зобразили ті вчинки, які спрямовані 

на надання допомоги тваринам, людям похилого віку, батькам. Нікому з 

дітей не було важко у виборі ситуації для зображення доброго вчинку, але є і 

ті діти, які зовсім нічого не намалювали, вони просто не знали який вчинок 

можна зобразити. 

Спостерігаючи за дітьми, ми виявили, що у вільний від уроків час деякі 

учні ведуть себе не зовсім адекватно. Наприклад, Єгор К., на уроках оцінює 

всі ситуації для морального аналізу правильно, а коли спілкується зі своїми 

однолітками, він грубіянить, погано відгукується на ситуації, свідком яких є, 

може образити молодших дітей або образити однокласниць. Таким чином, 

можна зробити висновок, що деякі учні спотворено розуміють суть 

моральних норм, внаслідок цього нами було прийнято рішення провести 

оцінку рівня сформованості гуманності у школярів. Були визначені рівні цієї 

якості і розроблено їх зміст (Додаток 9). 

Таблиця 3 

Кількість 

учнів 

Зміст рівнів, що характеризують гуманність 

Високий Достатній Середній Низький 

11 9,09% 18,18 % 63,63% 9,09% 
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Аналіз вихідних даних про рівень сформованості гуманності у дітей 

показав, що всього лише 20 % від їх числа розуміють, що таке «гуманність», 

причому вони здебільшого асоціюються здебільшого із загальнолюдськими 

цінностями, а ніж суто єврейськими. Ми зрозуміли, що в колективі назріла 

потреба у проведенні у межах дисципліни «Єврейські традиції» окремих 

занять, які ми умовно називаємо уроками моралі. На основі вивчення теорії і 

практики з досліджуваної проблеми, виходячи з діагностики даних, ми 

розробили програму, що складається з когнітивного блоку. 

У межах когнітивного блоку ми здійснили моральне просвітництво. 

Мета його полягала у тому, щоб сформувати поняття про гуманність і її 

складові. У цей блок ми включили урок єврейської традиції. 

Опис організації і ходу роботи 

Розроблений нами за план уроку літератури виявився ефективним для 

виховання гуманної особистості школярів (Додаток 10). 

На уроці традицій за казкою Ріни Неєр «Троянда і хлопчик», учні 

познайомилися з таким поняттям, як «милосердя» і «безсердечність», 

«докори сумління», «каяття». За сюжетом казки, троянда пишалася своєю 

красою і зневажала хлопчика Дорона, який не приділяв її красі належної 

уваги і не захоплювався нею, а тому всіляко ображала його. Але через деякий 

час, почувши звуки шофара, троянда замислилася над своїми поганими 

вчинками і її почали мучити самотність і докори сумління за свою зверхність 

Високий Достатній Середній Низький

Вихідні дані рівня сформованості гуманності  
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та зарозумілість. Тому, коли хлопчик прийшов до неї з наміром помиритися і 

став дивитися на неї з ніжністю, троянда просить, щоб хлопчик зірвав її і 

відніс туди, звідки лунали звуки шофара, які пробудили у ній почуття каяття. 

Дітям були запропоновані деякі ситуації, націлені на те, щоб виявити 

спрямованість школярів на добро.  

Нами задавалися питання, які спонукали дітей до аналізу вчинків 

героїв: 

 Ваші перші враження? (При відповіді на це питання думка дітей 

розділилася: одні засудили Троянду, інші, навпаки, сказали, що Дорон хотів 

зашкодити троянді); 

 Чому троянда була жахливою гордячкою? Чи добре бути 

марнославною? (При відповіді на це питання думки дітей теж розділилися: 

багато засудили поведінку троянди, але Данило О. сказав, що Троянда 

вчинила правильно і в цій ситуації немає нічого поганого, бо вона дійсно 

дуже гарна); 

 Як би ви вчинили на місці Дорона? Чому? (Діти не змогли відповісти 

на це питання); 

 Чи можете ви навести приклади подібних вчинків? (На це питання діти 

привели безліч прикладів: погане ставлення до рослин, бездомних тварин; до 

людей похилого віку); 

 Чи знаєте ви, як називають таких людей? 

Після запитань підводився підсумок сказаному. Діти знайомилися з 

новими моральними нормами «милосердя» і «безсердечність», «докори 

сумління», «каяття», «чуйність». Школярі проаналізували ситуацію, яка 

сталася між трояндою і Дороном і зробили висновок, що «як гукнеться, так і 

відгукнеться». Вони почали міркувати, що злоба, гординя, безсердечність 

завжди карається і поки не пізно необхідно ставати на шлях виправлення. 

Через всю казку діти спостерігали за тим, як змінюється внутрішній 

світ Дорона та троянди і в кінці уроку були підведені підсумки: для Дорона 
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та троянди ця ситуація була уроком життя. Щоб перевірити, чи все діти були 

згодні із зробленими висновками, вони отримали домашнє завдання 

намалювати шофар, серце Дорона і троянду після каяття. 

На наступному уроці діти продемонстрували свої малюнки, на яких ми 

побачили шофар, велике червоне серце і троянду, без колючок, це свідчило 

про те, що діти зрозуміли, як виправилися наші герої. 

Підсумкова діагностика 

Виходячи з цілей і завдань даної роботи, ми провели повторну діагностику за 

наступними напрямками: 

1) виявлення уявлень про поняття «гуманність»; 

2) виявлення розуміння молодшими школярами суті поняття 

«гуманність» і їхнє ставлення до нього; 

3) вивчення оцінки моральних якостей особистості молодших школярів з 

урахуванням конкретних життєвих ситуацій; 

4) визначення рівня сформованості моральної стійкості молодших 

школярів. 

Нами були повторно використані наведені вище діагностичні 

методики. Для того , щоб з’ясувати, чи змінилося ставлення молодших 

школярів до поняття «гуманність», ми використовували методику 

«Складання словника» (Додаток 4), таблиця 4 (Додаток 11). 

Для вивчення оцінки моральних якостей особистості школярів, ми 

використовували методику «Віяло» (Додаток 5), мета якої полягала в тому, 

щоб з’ясувати чи змінилися моральні якості особистості учнів з урахуванням 

конкретних життєвих ситуацій, таблиця 5 (Додаток 12). 

Крім того, нами було додано методику «Світ заповідей» [84]: 

своєрідний тест, де учні були повинні вибрати зі списку заповіде й три, які 

відповідають заданій категорії. 

Категорії заповідей Список заповідей 

 Відділення частини доходів. 

Повага до людини. 
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Справедливе ставлення до 

людей 

Заборона злослів'я і наклепу. 

Заборона ідолопоклонства. 

Заборона затримувати заробітну плату. 

Вивчення Тори. 

Цдака (грошова пожертва). 

Заборона мучити тварин. 

Повага батьків. 

Виховання дітей (обов'язок батька по 

відношенню до сина). 

Заборона використовувати плоди молодих 

дерев. 

Дотримання суботи. 

Заборона завдавати тілесне каліцтво 

самому собі. 

Молитва. 

 

 

Дані опитування, представлені в таблиці 5, показали, що ставлення 

школярів до моральних норм і їх спрямованість змінилися на краще. 

Виходячи з аналізу даних вищевикладених методик, ми визначили рівень 

сформованості моральної стійкості молодших школярів, з урахуванням 

розробленого змісту, Таблиця 6. 

Таблиця 6 

Кількість Зміст рівнів, що характеризують гуманність 

Категорії 

заповідей 

Список заповідей 

Любов до ближнього Вивчення Тори. 

Цдака (грошова пожертва). 

Заборона мучити тварин. 

Повага батьків. 

Виховання дітей (обов'язок батька по 

відношенню до сина). 

Заборона використовувати плоди молодих 

дерев. 

Дотримання суботи. 

Заборона завдавати тілесне каліцтво 

самому собі. 

Молитва. 
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учнів Високий Достатній Середній Низький 

11 27,27% 45,45% 27,27% 0% 

 

 

Методична діагностика дала нам можливість визначити, чи змінився 

рівень сформованості гуманності молодших школярів, порівнявши дані 

таблиць 3 і 6, в таблиці 7. 

Таблиця 7 

Кількість 

учнів 

Зміст рівнів, що характеризують гуманність 

Високий Достатній Середній Низький 

11 
9,09% 18,18% 63,63% 9,09% 

27,27% 45,45% 27,27% 0% 

Висновок +18,18% +27,27% –36,36% –9,09% 

 

0%

Високий Достатній Середній Низький

Методична діагностика рівнів сформованості 
гуманності
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

Гуманістичні цінності освіти зумовлюють зміну авторитарно-

дисциплінарної моделі навчання на особистісне орієнтовану. Сутнісними 

ознаками цих змін є навчання і виховання особистості на засадах 

індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самонавчання, 

осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей. Особистісне 

орієнтована шкільна освіта вимагає всеохоплюючої психологізації 

навчально-виховного процесу, опори на надійну діагностичну основу. 

Сучасна школа має використовувати діагностику не селективну, а 

стимулюючу, супроводжуючу, яка є підґрунтям для прийняття і реалізації 

педагогічно доцільних рішень. 

Молодший шкільний вік є найбільш сприятливим для формування 

гуманістичних цінностей. Це зумовлено віковими та психологічними 

особливостями молодших школярів. Кожному молодшому школяреві 

властиві два аспекти вираження гуманістичних цінностей: загальний 

(гуманне ставлення до всього живого в цілому) і соціальний (гуманістична 

цінність характерна для дитини певного віку і може виявлятися в конкретній 

сфері діяльності). Крім того, виховання гуманістичних цінностей у молодших 

0%

Високий Достатній Середній Низький

Діаграма зміни рівнів сформованості гуманності

вихідні данні рівня сформовансті гуманності

методична діагностика рівня сформованості гуманності.
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школярів відбувається ефективніше за таких умов: дотримання принципів 

гуманістичного виховання; залучення молодших школярів до різних видів 

діяльності; поєднання традиційних та інноваційних форм та методів розвитку 

особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням гуманістичних цінностей в 

учнів початкових класів. 

Орієнтація викладачів єврейських традицій у початковій школі 

направлена на формування гуманістичних цінностей у молодших школярів 

шляхом проведення єврейських свят, різноманітних заходів, спрямованих на 

розвиток і формування у молодших школярів таких цінностей, як: доброта, 

милосердя чесність, справедливість, чуйність тощо. В якості вихідного 

матеріалу, на якому вивчався моральний досвід молодших школярів, була 

обрана така моральна норма як «гуманність» засобами програми 

етнокультурного компонента. 

При визначенні морального досвіду молодших школярів ми 

використовували різноманітні методики: бесіда за сюжетом оповідання, 

анкетування, малюнок. Працюючи над конкретним змістом опитування для 

перевірки сформованості гуманістичних цінностей молодших школярів, ми 

враховували дані діагностики та вікові особливості дітей молодшого 

шкільного віку. При визначенні морального досвіду школярів 

використовувалися такі категорії, як ступінь відповідності моральній нормі 

знань, відносин і способів поведінки учнів; узагальненість знань; глибина і 

широта знань; ступінь стійкості знань. Для оцінки моральних знань 

піддослідних виділялися такі прояви, як розуміння ними змісту моральних 

норм, знання способів поведінки, переживань, які виникають у разі їх 

дотримання і недотримання. За оцінними судженнями молодших школярів 

впізнавали про моральне відношення до вчинків інших людей, своїх вчинків.  

Заключні зрізи, проведені після завершення формувального етапу 

дослідно-експериментальної роботи, довели доцільність і практичну 

значущість розроблених нами педагогічних умов підвищення рівня 

сформованості гуманістичних цінностей. Це виявилося у збільшенні 
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кількості дітей, які належали до високого рівня сформованості гуманістичних 

цінностей, зменшення чисельності тих, хто перебував на низькому рівні 

сформованості досліджуваних цінностей.  

Перш за все, школярі, обґрунтовуючи свої відповіді, стали 

орієнтуватися на зміст моральної норми. Оцінки вчинків стали більш 

критичні не тільки по відношенню до іншої людини, а й по відношенню до 

себе. Рівень сформованості моральних якостей особистості підвищився, 

завдяки методам і засобам навчання, які застосовуються при роботі з 

молодшими школярами, що дозволяє говорити про ефективність 

використання їх у нашій роботі і актуальність в системі навчання і 

виховання. 
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ВИСНОВКИ 

 

Виходячи з поставлених перед нами задач, що вирішувалися в роботі, 

ми дійшли наступних висновків: 

На ґрунті аналізу наукових джерел було встановлено, що поняття 

«гуманізм», попри всю розмаїтість підходів до розуміння його сутності 

(філософських, етичних, соціологічних, психологічних, педагогічних тощо), є 

системним поліваріативним поняттям, що ґрунтується на безумовному 

сприйнятті людини як вищої цінності, провідної ланки в ланцюжку 

світобудови, її самобутності. Розгляд теоретичних психолого-педагогічних 

підходів до гуманізації виховного процесу, аналіз гуманістичних систем 

виховання упевнюють, що головною умовою формування гуманістичних 

цінностей і гуманних взаємин у виховному процесі є створення оптимальної 

емоційно-ціннісної атмосфери з настановою суб’єктів взаємодії на 

взаєморозуміння, співпрацю і взаємодопомогу з абсолютною відмовою від 

тиску, насильства.  

Встановлено, що значний потенціал формування моралі і 

гуманістичних цінностей та орієнтацій міститься в національній спадщині 

народу, яка є скарбницею не тільки етнографічних, але й етнопедагогічних 

надбань. Актуальні методи народної педагогіки полягають в інтерпретації 

педагогічних ідей, що містяться в історичних пам’ятках досліджуваних 

народів і культур. Аналіз класичних текстів із єврейських священних книг, 

фрагментів талмудичних трактатів, зразків фольклору, висловлювань 

культурно-освітніх і суспільних діячів доводить, що любов і повага до 

дитини, авторитет батьків, цінності сімейного життя, доброчинність, високий 

суспільний престиж книжної вченості, освіченості, мудрості становить ядро 

виховної системи єврейської народної педагогіки. 

Доведено, що освітня діяльність викладачів єврейських традицій у 

початкових класах єврейських шкіл спрямована на формування 

гуманістичних цінностей у молодших школярів шляхом проведення 
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традиційних, інтегрованих та нетрадиційних уроків, єврейських свят, 

позакласних заходів, спрямованих на розвиток і формування у молодших 

школярів таких цінностей, як: доброта, милосердя, чесність, справедливість, 

чуйність тощо. Виховна діяльність в урочній та позаурочній роботі 

здійснюється за допомогою таких методів, форм і засобів, як бесіда, аналіз 

творів єврейського фольклору (казок, притч), художніх творів єврейської 

дитячої літератури і фрагментів з єврейських класичних текстів, обговорення 

ситуацій, створення виховних ситуацій, колективних творчих справ, дитячих 

свят тощо. 

Обґрунтовано методику емпіричного дослідження з формування 

гуманістичних ціннісних орієнтацій молодших школярів, у складі якого 

визначено комплекс взаємопов’язаних методів педагогічної діагностики 

вихованості дітей: бесіди, інтерв’ю, анкетування, тестування, метод 

розв’язання проблемних ситуацій, цілеспрямовані педагогічні 

спостереження, статистичні методи обробки інформації. Вивчення стану 

сформованості гуманістичних цінностей дітей молодшого шкільного віку 

відбувалося на констатувальному етапі експерименту. Він базувався на 

розробленій нами методиці, в основу якої покладалась педагогічна 

діагностика рівня вихованості молодших школярів, що передбачала 

досягнення певних цілей, використання сукупності методів, отримання 

результатів та їх інтерпретацію.  

З огляду на результати первинної діагностики вихованості, відповідно 

до визначених критеріїв і показників визначено чотири рівні сформованості 

прояву гуманістичних цінностей молодших школярів: високий, достатній, 

середній і низький. Проведення педагогічної діагностики засвідчило, що 

найбільша кількість респондентів з числа дітей (молодшого шкільного) 

перебуває на середньому та достатньому рівнях сформованості прояву 

гуманних взаємин. На високому рівні сформованості прояву гуманних 

взаємин зафіксовано порівняно невелику кількість дітей.  
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Досліджено, що у дітей молодшого шкільного віку здебільшого 

відзначається середній рівень наявності знань про такі якості, як доброта 

(сердечність), чуйність, турботливість, милосердя, співчуття (когнітивний 

компонент); прагнення виявляти ці якості (емоційно-ціннісний компонент) та 

здатність до їх вираження у реальному житті (діяльнісний компонент). Ці 

компоненти органічно пов’язані між собою і взаємозумовлюють один 

одного, та, своєю чергою, відзначаються сукупністю певних критеріїв і 

показників.  

Експериментальна складова дослідження здійснювалася на основі 

таких основних принципів: гуманізації, особистісно-орієнтованої 

спрямованості, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, цілеспрямованості та цілісності, 

співробітництва і партнерства взаємин. Сукупність зазначених принципів 

визначала зміст, завдання, методи і засоби, організаційні форми, які 

забезпечували наступність, взаємозв’язок та інтеграцію визначених 

педагогічних умов формування гуманістичних цінностей. Діагностика 

формуючого етапу показала, що формуванню гуманістичних цінностей 

молодших школярів у діяльності закладу загальної середньої освіти з 

етнокультурним компонентом НВК «Ор-Авнер» м. Камянське надається 

достатня увага: у наявності відповідне змістовне й організаційно-методичне 

забезпечення, матеріально-технічна база, кваліфікований педагогічний 

персонал.  

Заключні зрізи, проведені після завершення формувального етапу 

дослідно-експериментальної роботи, довели доцільність і практичну 

значущість розроблених нами педагогічних умов підвищення рівнів 

сформованості гуманних взаємин. Це виявилося у збільшенні кількості дітей 

експериментальної групи (молодших школярів), які належали до високого 

рівня сформованості гуманних взаємин, зменшенні чисельності тих, хто 

перебував на низькому рівні сформованості досліджуваних взаємин.  

Отже, можна зробити висновок про те, що розроблені та апробовані 

нами психолого-педагогічні умови формування гуманістичних цінностей 
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молодших школярів у закладі загальної середньої освіти з єврейським 

етнокультурним компонентом на засадах єврейської народної педагогіки з 

використанням фольклору, класичних текстів, звичаїв і традицій, в процесі 

класно-урочної та позакласної роботи довели свою ефективність.  
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів 

Галаха (євр.  — ), можливі варіанти: Алаха, Халахаֲהָלָכהзбірна назва 

нормативної частини юдаїзму, що регламентує практичні дії єврея). 

Єши́ва (івр. יָבה  буквально  ,сидіння« .засідання«; мн єшиво́т  , ְישִׁ

івр. יבֹות  укр. також єшибо́т — єврейський вищий релігійний навчальний (יְְשִׁ

заклад, де вивчається Усний Закон, головним чином Талмуд.  

 Кіпа́ (івр. יָפה ְ :кіпа«, множина »кіпот« ,їдиш«; כִׁ  — («ярмолке»יַארמלקע

традиційний єврейський чоловічий головний убір.  

Мезуза (івр. ְמזּוָזה ;»одвірок« — мн.:івр. ְמזּוזֹות мезузот) — в єврейській 

культурі сувій пергаменту з фрагментом тексту молитви «Шма Ісраель» 

(«Слухай Ізраїлю»), що вкладений у спеціальний футляр та закріплений з 

зовнішнього боку дверей біля чи на одвірку.  

Мено́ра (дав-євр. ְמנֹוָרה — менора́, букв. «світильник») — золотий 

семистовбурний світильник, або семисвічник, який, згідно з Біблією, 

розташовувався в Скинії Зборів під час поневіряння євреїв пустелею, а потім 

і в Єрусалимському храмі до моменту руйнування Другого Храму. Є одним з 

найдавніших символів юдаїзму і єврейських релігійних атрибутів.  

Сувій́ — стародавній рукопис на папірусі чи пергаменті, згорнутий у 

трубку. 

То́ра (івр. ּתֹוָרה — тора́, досл. «вчення, закон»), Закон Мойсея, 

П'ятикнижжя Мойсеєве — перша частина Танаху, або, як його називають 

християни, Старого Заповіту Біблії. 

Тфілін — дві чорні шкіряні коробочки, у яких вміщено пергамент із 

чотирма текстами із Тори, де говориться про заповідь накладання тфілін і 

містяться основи єврейської віри. 

Хе́дер (їдиш хе́йдер от івр. ֶחֶדר—  хе́дер і хе́йдер, «кімната») — 

єврейська релігійна початкова школа. 
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Цдака (івр. צדקה )– з івриту зазвичай перекладається як благодійність, 

хоча воно засноване на слові (івр. кіцадְ  (, що означає справедливість,צדק,

чесність. 

Цицит або цицес (івр. ציצית в — )іудаїзмі сплетені пучки ниток (часто 

вовняних), які зобов’язані носити чоловіки з 13 років (вік Бар-міцва), на 

кутах чотирикутного одягу. Зокрема, цицит є атрибутом таліта, молитовного 

облачення, і виконує певну ритуальну функцію. 

Шабат – субота (сьомий день, день відпочинку, святий день, який 

євреям заповіданий Богом через Тору). 

Шофар (שֹוָפר) — єврейський ритуальний музичний інструмент, 

зроблений з рогу тварини (зазвичай барана).  

 

Додаток 2 

Фото 1.                                         Фото 2. 

Фото 3.                                        

 Фото 4. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
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Фото 5.                                             Фото 6. 

 

Фото 7.                                              Фото 8. 

Додаток 3 

Перелік навчальних програм робочого навчального плану НВК  

«Ор – Авнер» м. Кам’янське для вивчення предметів інваріантної складової у 

1-11 класах у 2019/2020 навчальному році 

Таблиця 1 

Найменування навчальних 

програм навчальних 

дисциплін 

Наявність(

так/ні) 
Ким затверджено 

Рік 

затвердженн

я 

Навчальні програми для 

загальноосвітніх начальних 

закладів із навчання 

української мови 1-4 класи 

так 

 

Наказ МОН від 

10.06.2011 №572 (зі 

змінами Наказ МОН 

від 11.07.2017 №1015) 

  

2011 

2017 

МАТЕМАТИКА 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

так 

Наказ МОН України 

від 07.06.2017 року № 

804 

2017 
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закладів з математики 5-9 

класи. 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з математики 

академічний рівень 10-11 

класи 

  

Наказ МОН від 

14.07.2016 № 826 

2016 

ФІЗИКА 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з фізики 7-9 класи 

Програма профільного 

навчання для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. Фізика та 

астрономія 

так 

Наказ МОН України 

від 07.06.2017 року № 

804 

 Наказ МОН від 

28.10.2010 № 1021 (зі 

змінами Наказ МОН 

від 14.07.2016 № 826) 

2017 

 

2010 

2016 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з трудового 

навчання 5-9 класи 

так 

Наказ МОН України 

від 07.06.2017 року № 

804 

2017 

ПРИРОДОЗНАВСТВО 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 5-10 класи 

так 

Наказ МОН України 

від 07.06.2017 року № 

804 

2017 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Навчальна програма для 6-9 

класів 

Навчальна програма 

Географія, Економіка для 

10-11 класів 

так 

Наказ МОН України 

від 07.06.2017 року № 

804 

Наказ МОН України 

від 28.10.2010 року № 

1021 (зі змінами Наказ 

МОН України від 

14.07.2016 року № 

826) 

2017 

 

 

 

2010 

2016 

БІОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ 

Програма для 
так 

Наказ МОН України 

від 07.06.2017 року № 
2017 
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загальноосвітніх навчальних 

закладів з біології 6-9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з біології 10-11 

класи 

804 

Наказ МОН України 

від 28.10.2010 року № 

1021 (зі змінами Наказ 

МОН України від 

14.07.2016 року № 

826) 

 

 

2010 

2016 

Таблиця 2 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

Програма для 

спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням 1-4 

класи 

 

Програма для 

спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням 5-9 

класи 

 

 

Програма для 

спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням 10-

11 класи 

так 

1-4 класи: 

Наказ МОН України 

від 10.06.2011 року № 

572 (додатки 4-5) 

 5-9 класи 

Наказ МОН України 

від 03.04.2012 року № 

409 (зі змінами 

внесеними Наказом 

МОН України від 

29.05.2014 року № 

664, додаток № 8) 

10-11 класи 

Наказ МОН України 

від 27.08.2010 року № 

834 (зі змінами 

внесеними 

Наказ МОН України 

від 29.05.2014 року № 

657) 

2011 

 

 

2012 

 

 

2014 

 

 

2010 

 

 

2014 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з зарубіжної 

літератури 5-9 класи 

так 

Наказ МОН України 

від 07.06.2017 року № 

804 

  

2017 

1 
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Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з зарубіжної 

літератури академічний 

рівень 10-11 класи (зі 

змінами 2016 року) 

  

Наказ МОН України 

від 28.10.2010 року № 

1021 (зі змінами Наказ 

МОН України від 

14.07.2016 року № 

826) 

2010 

2016 

ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з української 

художньої культури рівень 

стандарту 10 класи 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з зарубіжної 

художньої культури рівень 

стандарту 11 класи 

так 

Наказ МОН України 

від 28.10.2010 року 

№1021 

2010 

ІСТОРІЯ, 

ПРАВОЗНАВСТВО 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 5-9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 10-11 класи 

так 

5-9 класи 

Програма затверджена 

наказом МОН України 

від 07.06.2017 року № 

804 

10-11 класи 

Програма затверджена 

наказом МОН України 

від 14.07.2016 року № 

826 

2017 

1 

 

2016 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів рівень стандарту 

10-11 класи 

так 

Програма затверджена 

наказом МОН України 

від 23.10.2017 року № 

1407 

2017 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

так 

Наказ МОН України 

від 28.10.2010 року № 

1021 (зі змінами Наказ 

МОН України від 

2010 

2017 
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закладів рівень стандарту 5-

9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів академічний рівень 

10-11 класи 

УКРАЇНСЬКА 

ЛІТЕРАТУРА 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів академічний рівень 

10-11 класи 

07.06.2017 року №804) 

Наказ МОН України 

від 14.07.2016 року 

№826 

  

Наказ МОН України 

від 14.07.2016 року 

№826 

1 

2016 

 

2016 

ХІМІЯ 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 5-9 класи 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 10-11 класи рівень 

стандарту 

так 

 

так 

Наказ МОН України 

від 07.06.2017 року № 

804 

Наказ МОН України 

від 28.10.2010 року 

№1021(зі 

змінами Наказ МОН 

України від 14.07.2016 

року № 826) 

2017 

 

2010 

 

2016 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 5-9 класи 

так 

Наказ МОН України 

від 07.06.2017 року № 

804 

2017 

ІНФОРМАТИКА 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 2-4 класи 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 5-6 класи 

Програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 7-9 класи 

Програма для 

так 

 

Наказ МОН України 

від 05.08.2016 року № 

948 

Наказ МОН України 

від 07.06.2017 року № 

804 

Наказ МОН України 

від 29.05.2015 року № 

585 

Наказ МОН України 

 

2016 

1 

2017 

1 

 

 

2015 
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загальноосвітніх навчальних 

закладів рівень стандарту 

10-11 класи 

від 28.10.2010 року № 

1021 

 

2010 

 

Навчальний план школи І ст. НВК «Ор-Авнер» на 2019 – 2020 н. р. 

Таблиця 3 

Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень 

у класі 

 

Українська мова 

Українська мова в 

інтегрованому курсі 

1 клас 2 клас 

5 

2 

5 

2 

Англійська мова 2 3 

Математика 

Математика в 

інтегрованому курсі 

3 

1 

3 

1 

Я досліджую світ 4 5 

Мистецтво 2 2 

Фізична культура 3 3 

Усього 19+3 21+3 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій 

та групових занять 

Предмет інваріативної складової: 

Мова іврит 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 
20 22 

Всього використано по школі 23 25 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансується з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 

23 25 

 

Варіативна частина навчального плану у 1 – 2 класі використана на 100 % 
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Навчальний план школи І ст. НВК «Ор-Авнер» на 2019 – 2020 н. р. 

Таблиця 4 

Варіативна частина навчального плану у 3 – 4 класах використана на 100 %. 

Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання з 

вивченням мови корінного народу, національної меншини. 

Таблиця 5 

Освітні галузі Предмети 

Кількість годин на  

Тиждень у класах 

2 3 4 Разом 

Мови і літератури 

(мовний і 

літературний 

компоненти) 

Українська мова 7 7 7 28 

Мова корінного 

народу, національної 

меншини 

2 2 2 8 

Іноземна мова 2 2 2 7 

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

3 клас 4 клас 

Мови і літератури: 

Українська мова 

Іврит 

Англійська мова 

 

7 

2 

2 

7 

2 

2 

Математика 4 4 

Природознавство 2 2 

Суспільствознавство 

Я у світі 
1 1 

Мистецтво: 

Музика 

Образотворче мистецтво 

 

1 

 

1 

Технології 

Трудове навчання 

Інформатика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Здоров’я і фізична культура: 

Фізична культура 

Основи здоров'я 

 

3 

1 

 

3 

1 

РАЗОМ 22+3 22+3 

Варіативна складова: 

Російська мова 

 

1 

 

1 

Всього 23+3 23+3 
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Математика Математика 4 4 4 16 

Природознавство Природознавство 2 2 2 8 

Суспільствознавст

во 
Я у світі 

 

1 1 2 

Мистецтво Мистецтво*/музичне 

мистецтво, 

образотворче 

мистецтво 

1 1 1 4 

Технології Трудове навчання 1 1 1 4 

Інформатика 1 1 1 3 

Здоров’я  

і фізична культура 

Основи здоров’я 1 1 1 4 

Фізична культура** 3 3 3 12 

Усього 21+3 22+3 22+3 84+12 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій 

та групових занять 

1 1 1 4 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

 

22 

 

23 

 

23 

 

88 

Сумарна кількість навчальних 

годин інваріантної та варіативної 

складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 

 

 

25 
26 26 100 

 

*Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс 

«Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче 

мистецтво», використовуючи години варіативної складової. 

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час 

визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але 

обов’язково фінансуються. 

Додаток 4 

Методика «Складання словника» 

Мета: перевірити етичну грамотність молодших школярів. 

Завдання: учням пропонувалося скласти словник етичних понять: 

1. Милосердя; 

2. Доброта; 

3. Справедливість; 
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4. Чесність; 

5. Чуйність; 

 Обробка даних: порівняння отриманих з визначеннями моральних 

категорій за словником дозволяє встановити, наскільки вірно школярі 

розуміють їх суть. 

Відповіді можуть бути оцінені як: 

– розуміє правильно; 

– розуміє близько до правильного; 

– розуміє спотворено; 

– немає відповіді. 

Таблиця 1. 

№

п / 

п  

Показники розуміння моральних категорій 

Ім’я, 

Прізвище 

учня 

Рівень 

сформова

ності 

гуманнос

ті 

Сума 

балів 

Мило

сердя 

Справ

едлив

ість 

Чесні

сть 

Чуйні

сть 

Добр

ота 

1 Єгор К. Середній 7 2 1 2 2 2 

2 Катя Р. Середній 9 0 2 3 2 2 

3 Кіра М. Достатній 13 2 2 3 3 3 

4 Максим С. Середній 7 1 1 2 1 2 

5 Ліза Г. Середній 8 1 1 3 1 2 

6 Даніель О. Високий 18 4 3 3 4 4 

7 Толя П. Низький 6 1 1 1 1 2 

8 Єва Г. Достатній 13 3 3 2 2 3 

9 Зоряна С. Середній 7 1 1 3 1 1 

10 Ларік П. Середній 8 1 1 3 1 2 

11 Вероніка Т. Середній 10 2 2 3 2 1 

 

Характеристика балів: 4 бали – проявляється сильно; 3 бали – 

проявляється досить; 2 бали – проявляється середньо; 1 бал – проявляється 

помірно; 0 балів – не проявляється. 
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За сумою балів визначається рівень сформованості поняття 

«гуманність»: низький 3-5 балів; середній 6-12 балів; достатній 13-17 балів; 

високий 18-23 бали. 

 Додаток 5 

Методика «Віяло» 

Мета: з’ясувати характер спрямованості особистості молодшого 

школяра. 

Завдання: учневі необхідно усно відповісти на питання: «Як ти вчиниш 

в даній ситуації?». Ситуації написані на кольорових паперових смужках, у 

тому числі складено «віяло». Витягуючи з «віяла» смужки і підготувавшись 

до відповіді, школярі зачитували ситуацію і пропонували своє рішення. 

Обробка даних: отримані відповіді дозволяють скласти уявлення про 

моральне спрямування особистості школяра, відповідно до 

загальноприйнятих критеріїв. 

Таблиця 2. 

№ 

п / 

п 

Ім’я, 

Прізвище 

учня 

Номер питання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Єгор К. + - + + + + - - + + + + + 

2 Катя Р. + + + - + + + - + + + + + 

3 Кіра М. - + + + + + - + + + - + + 

4 Максим С. + + + - - - + + + + + + + 

5 Ліза Г. - + - - + + + + + + + - - 

6 Данило О. + - + + + + + - - + - + - 

7 Толя П. + + + - + + + + + + + - + 

8 Єва Г. + - + - + + + + + + + + + 

9 Зоряна С. + - + + + + + + - + + + + 

10 Ларіон П. - + - + + + + - + + + - + 

11 Вероніка Т. + - - + + - + + + + + + + 

 

 Характеристика позначень: «+» – прояв добра. 

 Додаток 6 

Методика «Друг з казки» 
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Мета: з’ясувати, які якості особистості цінуються молодшими 

школярами, і виявити мотиви добра. 

Завдання: дітям пропонувалося вибрати одного з числа героїв 

улюблених казок і пояснити, чому вибір припав на того чи іншого героя. 

 

 Додаток 7 

Методика «Друг-сонце» 

Мета: з’ясувати, які якості особистості цінуються молодшими 

школярами. 

Завдання: дітям пропонується відповісти на питання: «Якими якостями 

повинен володіти їх друг?» Написати ці якості на променях сонця. 

 

 Додаток 8 

Методика «Мої близькі» 

Мета: виявити справжнє ставлення до своїх рідних. 

Завдання: дітям пропонується відповісти на питання: 

1. Хто твоя найближча людина? 

2. Коли у неї день народження? 

3. Яка у неї улюблена страва? 

4. Яка у неї улюблена пісня? 

5. Як вона проводить вихідні? 

 Додаток 9 

Методика «Добрий вчинок» 

Мета: виявити спрямованість особистості молодших школярів на 

добро. 

Завдання: дітям пропонується намалювати картинку, яка зображує 

добрий вчинок. Для цього необхідно, перш за все уявити собі ситуацію, 

програти її подумки, обміркувати, як би поступили в даному випадку, а потім 

зобразити добрий вчинок.  

Зміст рівнів характеризують поняття «гуманність» 
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1.Низький рівень: неусвідомленість дій, егоїстична спрямованість, 

спотворення моральних понять, неспроможність зразка для наслідування, 

безвідповідальність, збоченість в розумінні боргу, антисуспільна 

спрямованість, завищена або занижена самооцінка, ситуативність поведінки, 

несамостійність в ухваленні рішень, висока залежність від негативного 

середовища, захист її ідей і досить активна їх реалізація. Епізодично 

проявляється негативна вольова спрямованість, нерішучість в складних 

моральних життєвих ситуаціях, безвольність, вельми слабка моральна 

саморегуляція. 

2. Середній рівень: слабка усвідомленість дій, у багатьох випадках 

егоїстична спрямованість, спотворене уявлення деяких важливих моральних 

понять, неспроможність зразка для наслідування. Помітна 

безвідповідальність, нерозуміння почуття обов’язку, нерідко виявляється 

антисуспільна спрямованість, в основному завищена самооцінка. В особливо 

важких випадках характерна залежність від обставин. Однак в критичних 

ситуаціях проявляється незалежність від негативного середовища, здатність 

захищати сприйняті позитивні ідеї і реалізовувати їх. У виняткових 

особистісно значущих випадках виявляється здатність до прийняття 

важливих рішень. В цілому спостерігається слабкість вольових зусиль, 

посередня моральна саморегуляція. 

3. Достатній рівень: задовільна усвідомленість дій, в більшості 

випадків їх загальна спрямованість, в цілому правильне розуміння сутності 

основних моральних понять, зразок для наслідування соціальний, в 

основному проявляється відповідальність за свої дії. Сформовано правильне 

розуміння почуття обов’язку. Самооцінка коливається між завищеною і 

адекватної залежно від обставин. Характерна відносна самостійність в 

ухваленні рішень і незалежність від негативної зовнішнього середовища. 

Може захищати прийняті ідеї і досить активно їх реалізовувати. У складних 

ситуаціях нерідко виявляється здатність до вольового рішення. Характерна 

помірна морально-вольова саморегуляція. 
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 4. Високий рівень: усвідомленість дій, домінування громадської 

спрямованості, в основному правильне розуміння сутності моральних понять, 

високий соціальний зразок для наслідування. Характерний прояв особистої 

відповідальності і почуття обов’язку. Переважає адекватна самооцінка, 

відзначається висока самостійність і стійкість до негативних впливів 

середовища. Може активно захищати суспільні ідеї і настільки ж активно їх 

реалізовувати. Морально-вольова саморегуляція здійснюється досить сильно. 

Оскільки в основу ранжирування рівнів покладена різна ступінь прояву 

основних властивостей особистості, що характеризують гуманність. Нами 

була розроблена діагностична програма для визначення ступеня прояву 

властивостей цієї складної якості. 

Додаток 10 

Тематичне планування уроку традицій 

№ 

п./п. 

Тема уроку Назва казки Мета уроку 

1 Добро і зло в казці  

Ріни Неєр «Троянда і 

хлопчик» 

Ріна Неєр 

«Троянда і 

хлопчик» 

Виховати доброту і чуйність 

через емоційне сприйняття 

твору. 

2 Уроки життя в казці  

Ріни Неєр «Троянда і 

хлопчик» 

Ріна Неєр 

«Троянда і 

хлопчик» 

Підвести дітей до 

усвідомлення того, як 

важливо бути уважним до 

навколишнього світу, вміти 

бачити в ньому розрізняти 

добро і зло. 

 

Добро і зло в казці Ріни Неєр «Троянда і хлопчик» 

Мета уроку: 

1. Освітня мета: формувати вміння: 

а) аналізувати художній твір з точки зору його жанру; 

б) знаходити ключові слова, які допомагають розкрити ідею твору; 

2. Розвиваюча мета: сприяти розвитку мовлення учнів, збагаченню їх 

словникового запасу; 
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3. Виховна мета: виховувати доброту і чуйність через емоційне 

сприйняття твору. 

Вступна бесіда з класом. 

– Давайте почнемо нашу розмову про казку Ріни Неєр «Троянда і 

хлопчик». Як на вашу думку, що ж ви читали: казку або розповідь? 

Обґрунтуйте свою відповідь. Траплялись з вами подібні ситуації в житті?  

Ми прийшли до висновку, що для твору характерні ознаки казки і 

розповіді. 

Робота в групах. 

- Постараємося з’ясувати, які ознаки казки, і які розповіді знаходимо 

ми в цьому творі. Працювати будемо в групах. Протягом двох хвилин перша 

група записує в зошити імена казкових героїв, перераховує казкові події 

друга група – імена реальних героїв, реальні події. 

– Підіб’ємо підсумок нашої з вами роботи, з якою метою автор вводить 

у твір про реальні події та героїв казкові елементи? (Природа є мірилом 

людських вчинків; Казкові сили допомагають Дорону і троянді усвідомити 

свої вчинки і спокутувати провину один перед одним). 

Аналіз тексту казки. 

– Казкові події грають в творі дуже велику роль. Згадайте, що завжди 

стоїть у центрі будь-якої казки, що з чим стикається? (У казках добро 

бореться зі злом). 

– З чого ж починається зло в казці «Троянда і хлопчик»? (Троянда і 

Дорон зненавиділи один одного). 

– Що, допомагає нам, читачам, зрозуміти, що вони ображені один на 

одного? (Ненависть, чванство, гордість, злоба). 

- Знайдіть ключові слова і вирази, які допомагають зрозуміти, як реагує 

троянда на Дорона? (Злоба, ненависть, колючки, помста, вважає хлопчика 

грубіяном). 
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– Подивіться, як сконцентровані в цій казці слова зі значенням «зло»? 

А що ж відбувається з серцем людським? Згадайте, які почуття були у героїв 

один до одного, і до чого призводить злоба? (Серце стає жорстоким). 

- Що сталося в душі хлопчика після звуків шофару? 

– Його серце розчулилося. 

- А чи можемо ми сказати, що серце троянди охололо остаточно? (Ні, 

серце троянди не збайдужіло, бо воно виявилося здатним відчувати добро та 

ніжність). 

– Яке враження справили на вас наші герої? (Спочатку не дуже 

приємне, чванливі, злі, грубі, неласкаві). 

– А чи зрозуміли наші герої, що робили погані вчинки і, що треба їх 

виправити? 

– Хто перший пішов на примирення? 

– Як же починається шлях троянди до добра? 

– Як ви поставилися до героїв казки, коли вони не тільки шкодували 

про свою жорстокість, але й прийняли на себе провину в тому що трапилося? 

(Троянда зрозуміла свою провину, зрозуміла, що була чванливою гордячкою, 

злою, але знайшла в собі сили для подолання недовіри і сорому перед 

хлопчиком. Вони розкаялися і зрозуміли, що треба бути добрими, чуйними, 

здатними на милосердя і співчуття). 

– Які почуття були у троянди коли вона опинилася біля молитовника? 

(Вона відчула, що позбулася гордині, вона була щаслива!) 

- Які слова допомагають нам це зрозуміти? (Вона відчула, що 

позбулася гордині, і в останньому пориві щастя розлетілися її пелюстки, 

наповнюючи кімнату рожевим дощем.) 

Зробимо висновки. 

– Ми з вами прийшли до висновку, що – тільки добро один до одного і 

співчуття, дають можливість жити у любові та злагоді. Серце, наповнене 

злобою стає жорстоким. Жорстоке серце троянди розчулилося від доброти 
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хлопчика і перетворилося в наповнене щастям та любов’ю. Щаслива людина, 

в чиїй душі є доброта, співчуття та милосердя. 

 Домашня творча робота. 

1. Намалюйте шофар. 

2. Серце Дорона.  

3. Троянду. 

4. Подумайте, про які уроки життя ви можете розповісти одноліткам. 

 

Додаток 11 

Таблиця 4. 

№

п / 

п.  

Показники розуміння моральних категорій 

Ім’я, 

Прізвище 

учня 

Рівень 

сформован

ості 

гуманності 

Сума 

балів 

Мило

сердя 

Спра

ведли

вість 

Чесні

сть 

Чуйні

сть 

Добр

ота 

1 Єгор К. Середній 12 2 2 3 3 2 

2 Катя Р. Достатній 15 3 3 3 3 3 

3 Кіра М. Високий 18 3 3 4 4 4 

4 Максим С. Середній 12 2 2 3 2 3 

5 Ліза Г. Достатній 14 2 3 4 2 3 

6 Даніель О. Високий 19 4 4 4 3 4 

7 Толя П. Середній 11 2 2 3 2 2 

8 Єва Г. Високий 18 4 4 3 3 4 

9 Зоряна С. Достатній 13 3 2 4 2 2 

10 Ларіон П. Достатній 13 2 2 3 3 3 

11 Вероніка Т. Достатній 14 3 3 3 3 2 

 

Додаток 12 

Таблиця 5. 

№ 

п / 

п 

Ім’я, 

Прізвище 

учня 

Номер питання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Єгор К. + + + + + + + - + + + + + 

2 Катя Р. + + + - + + + + + + + + + 
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3 Кіра М. + + + + + + + + + + + + + 

4 Максим С. + + + - + - + + + + + + + 

5 Ліза Г. + + + - + + + + + + + - + 

6 Даніель О. + + + + + + + - + + - + + 

7 Толя П. + + + - + + + + + + + + + 

8 Єва Г. + - + - + + + + + + + + + 

9 Зоряна С. + + + + - + + + - + + + + 

10 Ларіон П. + + - + + + + + + + + - + 

11 Вероніка Т. + - + + + + + + + + + + + 

 

 


