
№ 9 (42) жовтень 2020 р.  

 

13 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
УДК 373.3.034 

Паранчук Марія Володимирівна, 

магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка 

 

ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УЯВЛЕНЬ 

ПРО ДОБРО І ЗЛО ЗАСОБАМИ КАЗКИ 
 

У статті проаналізовано роль казки у формуванні уявлень про добро і зло у старших дошкільників. Констатовано, що 

дошкільний період дитинства є важливим для морального становлення особистості. Встановлено, що моральне виховання – 

це одна з важливих форм успадкування, відтворення моральності; цілеспрямований процес уведення дітей до світу моральних 

цінностей людства і конкретного суспільства; процес формування моральних рис, якостей характеру, навичок та звичок 

поведінки. Охарактеризовано методи морального виховання. Доведено важливість методів формування соціальних почуттів 

і емоцій дитини, а також формування моральних оцінок і суджень для розвитку у дошкільнят уявлень про добро і зло. 

Охарактеризовано особливості казки як засобу формування у дошкільнят уявлень про добро і зло. Встановлено, що чітке 

розмежування доброго і злого у казках дозволяє дитині сформувати уявлення про добро і зло, формує у неї любов до добра і, 

відповідно, відразу до зла.  

Ключові слова: добро і зло, уявлення про добро і зло, моральне виховання, мораль, старший дошкільник. 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

українське суспільство стоїть перед низкою 

викликів. Це і економічні, і політичні, і 

соціальні проблеми. Однак найбільш серйозний 

виклик – це руйнування сучасної особистості, 

занепад її морально-етичних основ. 

Негативні суспільно-економічні явища 

впливають на формування особистості. Діти, 

спостерігаючи за суспільним життям, зокрема 

такими його негативним проявами, як пріоритет 

матеріальних цінностей над духовними, 

споживацтво, користолюбство, які, на жаль, 

стають нормою життя, формують певну соціальну 

поведінку, цінності та мотиви діяльності. 

У таких умовах надзвичайно важливо, щоб 

молоде покоління було здатним оцінювати 

суспільні явища, розрізняти добро і зло. 

Звичайно, таку здатність у дітей та молоді 

потрібно цілеспрямовано формувати, як в 

умовах сімейного, так і суспільного виховання. 

З одного боку, вихованці мають мати перед 

собою відповідний приклад дорослих, а з 

іншого – оволодіти знаннями та уміннями 

оцінювання ситуацій, в яких вони опиняються. 

Таке навчання необхідно розпочинати якомога 

раніше. Однак вихователь, який працює з дітьми 

дошкільного віку, може при цьому відчувати 

значні труднощі, пов’язані з емоційною, 

вольовою і моральною незрілістю вихованців. З 

огляду на це, актуалізується проблема пошуку 

шляхів ефективного формування уявлень про 

добро і зло у дітей-дошкільників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблема морального виховання дітей дошкі-

льного віку, загалом, і формування уявлень 

про добро і зло, зокрема, була в центрі уваги  

А. Богуш, Л. Глушкової, О. Кононко, Т. Поні-

манської та ін. 

Казка як засіб формування уявлень про доб-

ро і зло стала предметом досліджень Ш. Амо-

нашвілі, Л. Артемової, Г. Бєлєнької, В. Сухом-

линського та ін.). 

Автори наголошують на важливості реалізації 

завдань морального виховання у дошкільному 

дитинстві, а також використанні казки як засобу 

морального становлення вихованців. 

Мета статті полягає в аналізі виховного 

потенціалу казки у процесі формування в 

дітей-дошкільників уявлень про добро і зло.  

Основні результати дослідження. У 

дошкільному віці закладаються основи 

особистості дитини, її світогляд, розуміння 

добра і зла, реакція на вчинки інших і власну 

поведінку. З огляду на це актуалізується 

проблема морального виховання дошкільнят.  

Вчені характеризують мораль, як 

сукупність низки складових, до яких належать: 

моральна свідомість, моральні ставлення, а 

також моральна діяльність. 

Процес формування моральної свідомості у 

дитини особливо складний і суперечливий, якщо 

погляди сім'ї та виховного закладу щодо цієї 

проблеми різні. Щоб забезпечити єдність в 

моральному вихованні, педагог повинен постійно 
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спрямовувати батьків на формування у дітей 

людяності, моралі, альтруїзму. В основі моральної 

свідомості – совість, що є здатністю особистості 

контролювати власну діяльність та поведінку, 

зіставляючи їх із суспільними вимогами. 

Моральне ставлення передбачає формуван-

ня ставлення до інших людей, які формуються 

у процесі спільної діяльності. У процесі фор-

мування моральних взаємин важливу роль 

відіграють моральні почуття (почуття справед-

ливості, правди, честі, прихильності, довіри, 

гідності, сорому, страху, провини, відповіда-

льності, альтруїзму, громадянськості тощо). 

Моральна діяльність є свідомим ставленням 

особистості до вимог суспільства та її умінням 

керуватися ними у повсякденній діяльності. 

Кожен моральний вчинок сприяє закріпленню 

в дитини емоційного ставлення до моральних 

норм [2, с. 100–101]. 

Формування моральної свідомості особис-

тості, розвиток її моральних якостей є завдан-

ням морального виховання. Моральне вихо-

вання – це 

– одна з важливих форм успадкування, 

відтворення моральності; 

– цілеспрямований процес уведення дітей 

до світу моральних цінностей людства і 

конкретного суспільства; 

– процес формування моральних рис, якос-

тей характеру, навичок та звичок поведінки 

[1, с. 41]. 

Дієвим засобом виховання моральних якос-

тей особистості дошкільника є художнє слово. 

Це пов’язано з тим, що важливою характерис-

тикою дошкільного віку є емоційна чутливість 

у сприйнятті художнього слова. Діти здатні 

емоційно переживати описувані події, уявляти 

їх, ставати співучасниками сюжету, а відтак 

переймати певні моделі поведінки, ретранслю-

вати певні моральні якості тощо. 

Необхідність використання творів художньої 

літератури в моральному вихованні дошкільнят, 

обгрунтована багатьма дослідниками: Л. Толс-

тим, К. Ушинським, А. Макаренком, Я.А. Комен-

ським, Й.-Г. Песталоцці, Дж. Локком, І. Ільїним, 

Л. Виготським, В. Давидовим, Л. Божович та ін. 

У процесі морального виховання 

дошкільників варто застосовувати такий 

методичний інструментарій: 

– наочні методи – спостереження, перегляд 

репродукцій картин, ілюстрацій, картинок та 

іншого наочного матеріалу; перегляд слайдів, 

мультфільмів з аналізом їхнього змісту; показ 

дії; позитивний приклад; 

– словесні методи – розповідь, етична бесіда, 

моральний діалог, читання художніх творів, 

відповіді на запитання педагога чи ровесників; 

переконання; навіювання; заохочення; покаран-

ня; ознайомлення з народними звичаями і тра-

диціями; обговорення моральних ситуацій; 

складання дітьми оповідань на моральні теми; 

опис прикладу; слухання аудіозаписів; повідом-

лення вихователем додаткового матеріалу; 

– практично-ігрові методи – ігри (дидактич-

ні, сюжетно-рольові, змагання, режисерські); 

постановка п’єс на моральні теми, моделю-

вання казок; розв’язування моральних задач, 

привчання, програвання ситуацій морального 

змісту [4, с. 45–46].  

Основним методом формування соціальних 

почуттів і емоцій дитини є усвідомлення і 

розуміння переживань інших людей або 

літературних персонажів. Можливим шляхом 

формування моральних почуттів і моральних 

оцінок є навчання дітей вирішувати соціально-

моральні, смислові завдання. Наприклад, під 

час гри-драматизації або за допомогою ляльок 

діти повинні розв’язати конфліктну або 

проблемну ситуацію, розподілити привабливі 

іграшки або солодощі, коли на всіх явно не 

вистачає, або вибрати, кому дістанеться 

приваблива роль в грі, або допомогти 

слабшому і невмілому тощо. 

Можна відзначити ще один метод вихован-

ня дошкільнят – це формування моральних 

оцінок і суджень: уявлень про добро і зло, про 

норми моральної поведінки, про правильні і 

неправильні вчинки. 

Цей метод є найбільш зрозумілим і приваб-

ливим з педагогічної точки зору, оскільки 

передбачає традиційні і доступні педагогічні 

засоби: «пояснення», читання літературних 

творів, наведення позитивних прикладів тощо. 

Загальноприйнятим і очевидним є уявлення 

про те, що для формування моральної поведін-

ки необхідною умовою є усвідомлення 

моральних норм [6]. 

Л. Сидорова та О. Максимова зазначають, 

що дитячий садок знайомить дошкільнят з 

кращими творами для дітей та на цій основі 

розв’язує цілий комплекс взаємопов'язаних 

завдань морального, розумового, естетичного 

виховання. Авторки відзначають таку особли-

вість художнього сприйняття дитини, як 
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активність, глибоке співпереживання героям 

творів. У старших дошкільників з'являється 

здатність подумки діяти в уявних обставинах, 

як би ставати на місце героя. Наприклад, разом 

з героями казки діти переживають почуття 

страху в напружені драматичні моменти, від-

чуття полегшення, задоволення при перемозі 

справедливості [5]. 

З точки зору Г. Куриленко, проблема 

формування уявлень про добро та зло 

засобами казки актуальна, тому що художнє 

виховання дитини – невід'ємна частина сімейного 

виховання. Пізнання дійсності засобами 

мистецтва допомагає дитині не тільки розширити 

коло знань, але й по-новому пережити ряд подій, 

по-новому поставитися до навколишнього. 

Багато казок утверджують впевненість у 

торжестві правди, в перемозі добра над злом. 

Оптимізм казок особливо подобається дітям і 

підсилює їхнє виховне значення. 

Захопливість сюжету і образність роблять 

казки вельми ефективним педагогічним засобом. 

У казках схема подій, зовнішніх зіткнень і 

боротьби вельми складна. Ця обставина робить 

сюжет захоплюючим і приковує до нього ува-

гу дітей. Тому правомірно твердження, що в 

казках враховуються психічні особливості дітей, 

перш за все нестійкість і рухливість їх уваги. 

Казка ставить і допомагає вирішити мора-

льні проблеми. У ній герої мають чітку мора-

льну орієнтацію. Вони або добрі, або погані. 

Це дуже важливо для визначення симпатій 

дитини для розмежування добра і зла. Дитина 

ототожнює себе з позитивним героєм, тому що 

це для нього більш привабливо. Таким чином, 

казка прищеплює добро, а не тільки підтримує 

його в дитині [3]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, у 

роботі з дітьми дошкільного віку важливо вико-

ристовувати художню літературу, зокрема, казки. 

Цей жанр літератури втілює у собі полярні 

еталони, що втілюються в конкретній формі кате-

горій добра і зла. Чітке розмежування доброго і 

злого у казках дозволяє дитині сформувати 

уявлення про добро і зло, формує у неї любов до 

добра і, відповідно, відразу до зла. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДОБРЕ И ЗЛЕ СРЕДСТВАМИ СКАЗКИ 
В статье проанализирована роль сказки в формировании представлений о добре и зле у старших дошкольников. Констатировано, 
что дошкольный период детства является важным для нравственного становления личности. Установлено, что нравственное 
воспитание – это одна из важных форм наследования, воспроизведение нравственности; целенаправленный процесс ввода детей в 
мир моральных ценностей человечества и конкретного общества; процесс формирования моральных качеств, свойств характера, 
навыков и привычек поведения. Охарактеризованы методы нравственного воспитания. Доказана важность методов формирования 
социальных чувств и эмоций ребенка, а также формирования нравственных оценок и суждений для развития у дошкольников 
представлений о добре и зле. Охарактеризованы особенности сказки как средства формирования у дошкольников представлений о 
добре и зле. Установлено, что четкое разграничение доброго и злого в сказках позволяет ребенку сформировать представления о 
добре и зле, формирует у него любовь к добру и, соответственно, отвращение ко злу. 
Ключевые слова: добро и зло, представления о добре и зле, нравственное воспитание, мораль, старший дошкольник. 
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FORMATION OF OLDER PRESCHOOLERS' IDEAS ABOUT GOOD AND EVIL BY MEANS OF FAIRY TALES  
The article analyzes the role of fairy tales in the formation of ideas about good and evil in older pupils. It is stated that the preschool period 
of childhood is important for the moral development of the individual. It is established that moral education is one of the important forms of 
inheritance, reproduction of morality; purposeful process of introducing children to the world of moral values of mankind and a particular 
society; the process of forming moral traits, qualities of character, skills and habits of behavior. Methods of moral education are described. 
The importance of methods of formation of social feelings and emotions of the child, and also formation of moral estimations and judgments 
for development at preschool children of representations of good and evil is proved. The peculiarities of a fairy tale as a means of forming 
notions of good and evil in preschool children are characterized. It is established that a clear distinction between good and evil in fairy tales 
allows a child to form an idea of good and evil, forms in him a love of good and, accordingly, immediately to evil. 
Key words: good and evil, idea of good and evil, moral education, morality, senior preschooler. 


