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У статті аналізується почуття відповідальності молодшого школяра, під яким розглядають інтегральне но-
воутворення, що виявляється у здатності усвідомлено брати на себе прості навчальні, моральні та громадські 
зобов’язання, чітко дотримуватись їх виконання та передбачати наслідки власних дій. Акцентується, що 
психологічної основою формування почуття відповідальності є процес засвоєння цінностей життя та їх 
перетворення в змістовні елементи уявлень про моральні якості особистості. Ефективність цього процесу 
залежить від включення дитини в діяльність, отримання позитивних результатів та характер її взаємин 
з соціальним оточенням. 
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Актуальність дослідження. Проблема фор-
мування почуття відповідальності у молод-

ших школярів належить до однієї з нагальних про-
блем психології, оскільки саме молодший шкільний 
вік є визначальним не лише в розумовому розвитку 
дитини, але й у становленні її моральної свідомос-
ті, вольових, громадянських якостей та сенситив-
ним щодо виховання ціннісних орієнтацій. Останнє 
детермінує особливі вимоги до молодшого школяра 
як до носія відповідальної поведінки. Адже відо-
мо, що наскільки розвинена буде відповідальність 
у дитини в цьому віці, настільки серйозно вона 
буде в майбутньому ставитися до поставлених пе-
ред нею завдань, людей, що оточують її та подій. 
Тому основне завдання школи і батьків виховати 
в дитині почуття відповідальності за все, що вона 
робить і повинна робити.

Не можна не зважати на той факт, що наявний 
на сьогодні стан сімейного і шкільного вихован-
ня далеко не завжди відповідає потребам щодо 
виховання у дітей молодшого шкільного віку від-
повідальності. Основні засоби, до яких вдаються 
дорослі з метою її виховання охоплюють разо-
ві доручення, висунення вимог щодо виконання 
завдань навчальної діяльності, а для більшості 
батьків характерний надмірний вербалізм і мо-
ралізаторство. Унаслідок цього набуває поширен-
ня безвідповідальне ставлення дітей до своїх 
обов’язків, порушення поведінки в різних сферах 
життєдіяльності. Подоланню цих недоліків може 
сприяти оптимізація взаємодії сім’ї та школи 
в плані виховання у молодших школярів зазначе-
ної психологічної якості, обґрунтування та впро-
вадження доцільних психолого-педагогічних форм 
і методів організації цього процесу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Під почуттям відповідальності молодших шко-
лярів розглядають інтегральне новоутворення, 
яке виявляється як здатність усвідомлено брати 
на себе прості навчальні, моральні та громадські 
зобов’язання, чітко дотримуватись їх виконання 
та передбачати наслідки власних дій.

У працях Л. Божович, О. Запорожця, О. Ко-
нонко, О. Леонтєва, С. Якобсона відповідальна 
особистість характеризується як така, що усві-
домлено приймає моральні вимоги як принципи 
і норми власної поведінки, має почуття мораль-
ного обов’язку. Грунтуючись на таких поглядах, 

автори вбачають у вихованні відповідальності 
важливий засіб формування в індивіда єдності 
уявлень, почуттів та звичок, який включає не 
лише роз’яснення сутності принципів і норм за-
гальнолюдської моралі, а й спрямовує на їх реа-
лізацію у повсякденному бутті [Муздыбаев, 1983]. 

Велике коло дослідників розглядає відпові-
дальність, як стійку характеристику суб’єкта, 
стабільну її межу. У молодшому шкільному віці 
зазначена якість знаходиться в процесі форму-
вання і успішність цього процесу залежить від 
того, як розвивається і ускладнюється діяльність 
дитини, як змінюється місце, яке вона посідає 
у системі суспільних відносин. Тому про відпо-
відальність молодшого школяра можна говорити 
як про відносно стійкій якості, що виявляються 
на рівні звички, емоційного пориву або на рівні 
свідомо-вольової діяльності. 

Мета даної статті полягає в аналізі психо-
логічних особливостей почуття відповідальнос-
ті молодших школярів та шляхів її виховання 
та формування.

Виклад основного матеріалу. Рівень роз-
витку відповідальності людини безпосередньо 
пов’язаний з ставленням до неї оточуючих, дові-
рою і пошаною. Вже в молодшому шкільному віці 
дитина повинна чітко диференціювати такі понят-
тя як «хочу» і «повинна». Проте дітям цієї віко-
вої групи зробити це досить непросто, адже у них 
немає ні життєвого досвіду, ні ситуацій, в яких 
«хочу» і «повинна» виступали б антагоністами.

До вступу дитини до школи відповідальність 
за її дії здебільшого переносилася на батьків. 
Але з початком шкільного навчання перед ди-
тиною постає потреба в самоконтролі та відпо-
відальності. Вона повинна діяти так, як того ви-
магають обставини, самостійно «заганяти» себе 
у рамки і контролювати. Для дитини, яка щойно 
стала школярем це є досить нелегко і ці трудно-
щі ґрунтується швидше на незвичці нести відпо-
відальність і нерозумінні її потреби, ніж на не-
бажанні бути відповідальним.

Компонентами відповідальності є ціла низка 
інших якостей і умінь особистості. Серед них чес-
ність, справедливість, принциповість, готовність 
відповідати за наслідки своїх дій. Названі якості 
не можуть реалізуватися успішно, якщо в осо-
бистості не розвинені емоційні риси: здібність до 
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співпереживання, чуйність у ставленні до інших 
людей. Виконання будь-якого обов’язку вимагає 
прояву інших вольових якостей: наполегливості, 
старанності, стійкості та витримки. Таким чином, 
відповідальність виявляється не лише в характе-
рі, але і у почуттях, сприйнятті, усвідомленні, сві-
тогляді та в різних формах поведінки особистості.

Серед показників відповідальності дітей мо-
лодшого шкільного віку К. Климова виокремлює 
наступні:

• усвідомлення дитиною необхідності і важ-
ливості виконання доручень, що є значущими 
для інших, 

• спрямованість дій на успішне виконання 
доручених завдань (вчасне виконання, прагнення 
подолати труднощі, завершення справи та ін.), 

• емоційне переживання, викликане резуль-
татом виконання доручення,

• усвідомлення необхідності нести відпові-
дальність за виконання дорученої справи [Кли-
мова, 1968]. 

Основними критеріями прояву відповідальнос-
ті у навчанні, на думку М. Ватюхиної та С. Яри-
кової, є нижчезазначені вміння: 

• виконувати вимоги вчителя відразу і до кінця,
• планувати і організовувати свою діяльність, 
• прояв самостійність на уроці і в підготовці 

домашніх завдань, 
• оцінка своєї поведінки і поведінки товаришів,
• прояв позитивного ставлення до навчання 

і вимог вчителя, 
• отримання задоволення від подолання труд-

нощів у навчанні, 
• застосування вольових зусиль при виконан-

ні завдання і ін.
Відповідальний учень розуміє соціальні цін-

ності, критично оцінює свою успішність у на-
вчанні, поведінку, особисті якості, спроможний 
визнавати свої помилки, правильно тлумачити 
їх причини. 

Дослідження З. Лайзане показали, що вольо-
ві якості, зокрема відповідальність, виявляються 
в молодшому шкільному віці переважно в ігровій 
діяльності, потім в трудових діях, і лише на тре-
тьому місці, по мірі формування позиції школя-
ра, – у навчальній діяльності [Басюк, 2005].

Особливого значення проблема виховання від-
повідальності посідає у спадщині В. Сухомлин-
ського. Видатний вчений-педагог розкрив зміст 
поняття «відповідальність» та розробив шляхи її 
формування, яка розглядалась педагогом як ін-
тегральна якість особистості, що органічно поєд-
нує громадянськість і сумління та характеризує 
готовність особистості брати на себе обов’язки 
й виконувати їх. Вона характеризує здатність 
особистості самостійно формулювати моральні 
обов’язки, вимагати від себе їх виконання і здій-
снювати самооцінку і самоконтроль. Людина по-
винна відповідати передусім перед власною со-
вістю. У працях педагога зустрічається таке 
поняття як «голос совісті», яке трактується авто-
ром як любов до людини, обов’язок перед сус-
пільством. Він завжди закликав своїх вихованців 
до того, щоб вони розвивали у собі бачення себе 
очима суспільства (колективу), звертались до са-
моаналізу власних вчинків, були відповідальни-
ми перед власною совістю, Батьківщиною та пе-
ред самими собою [Сухомлинський, 1977].

Таким чином, у молодшому шкільному віці 
вже закладаються основи моральних почуттів. 
Такі поняття, як добро й зло, справедливість 
і несправедливість, правда і брехня, щирість 
і лицемірство, вірність і зрада, краса й потвор-
ність, що усвідомлюються в цьому віці в образі 
яскравих картин і уявлень, лишаються в емо-
ційній пам’яті на все життя. Прямий, у певно-
му розумінні навіть прямолінійний зв’язок між 
інтелектом та емоціями, з одного боку, і актив-
ною діяльністю – з іншого, змушують виховате-
ля серйозно оцінювати все, що діти сприймають, 
про що вони думають, що бачать. В уявленнях, 
думках і емоціях дитини молодшого шкільного 
віку весь світ зазнає дуже простої, з погляду до-
рослих, класифікації: гарно й погано, правиль-
но й неправильно. В цій класифікації дитина ще 
не бачить відтінків, їй важко збагнути сплетіння 
поганого й гарного, особливо в людині. Духовне 
життя в цьому віці має спрямовуватися так, щоб 
гарне пізнавалося, осмислювалось і пережива-
лось дитиною на зразках прекрасного, того, що 
має велику виховну силу, і щоб погане не лише 
правильно трактувалося, а й активно засуджу-
валося. Навіть той факт, що дитина в своїх дум-
ках схвалює гарний вчинок і засуджує поганий, 
є виявом її активної діяльності.

Особливо яскраво помітний моральний харак-
тер цієї діяльності тоді, коли в схвалюванні й за-
судженні бере участь весь колектив. У системі 
виховних бесід, що проводили вчителі Павлись-
кої середньої школи з дітьми молодшого шкіль-
ного віку, значне місце посідало ознайомлення 
з благородними, високоморальними, самовідда-
ними вчинками кращих людей нашого суспіль-
ства. Виховна робота вчителів не обмежувалась 
лише тим, що діти захоплювались вчинками ін-
ших. Вони розробляли систему виховання таким 
чином, що учні, наприклад, мали змогу написати 
листа людині, яка показала себе самовідданою, 
чесною, правдивою, і тим самим засвідчували 
своє схвалення. Звичайно, школярі, не мали на 
меті зав’язати листування, але в процесі напи-
сання листа виявлялося й стверджувалося мо-
ральне почуття [Сухомлинський, 1976]. 

У молодших школярів яскраво проявляють-
ся такі почуття, як прихильність до ближніх, 
відповідальність за товариша, співчуття, жаль, 
чуйність, чутливість до горя, нещастя, скрути 
товаришів. Діти цього віку здатні усвідомити бла-
городство безкорисливого вчинку, що найбільше 
зрозумілий їм своєю наочністю, виразністю, без-
посереднім зв’язком з особистими інтересами. 
Уже в віці 4-6 років діти відчувають душевне 
задоволення, віддаючи свою матеріальну цін-
ність тим, кому вони симпатизують. В молод-
шому шкільному віці це почуття поглиблюється, 
збагачується новими думками. Якщо вихователь 
правильно розтлумачує дітям благородство то-
вариської взаємодопомоги, то вони ладні віддати 
товаришеві все, що мають, поділитися останнім, 
відмовитися від особистого задоволення в ім’я то-
вариської солідарності. Використовуючи у своїй 
роботі ці вікові особливості школярів, В. Сухом-
линський прагнув, щоб в учнів початкових класів 
формувалися й утверджувалися основи мораль-
ності людини-колективіста. Діти повинні самі 
збагнути обставини, за яких потрібна товариська 
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взаємодопомога, співчуття, відповідальність за 
доручену справу. Чим певніше зрозуміє дитина, 
що її втручання може вплинути на хід подій, тим 
яскравіше виявиться в неї почуття жалю, спів-
чуття, бажання допомогти товаришу, бути від-
повідальним за долю інших. Почуття ці посилю-
ються тим, що вони, як правило, охоплюють весь 
колектив, і товариські, колективістські вчинки 
у цьому віці теж мають колективний характер 
[Сухомлинський, 1977].

Відповідно до цього «відповідальність» за 
В. Сухомлинським насамперед формується 
у колективі, в навчанні та праці, проте рушій-
ною силою залишається колектив. А. Макаренко 
і В. Сухомлинський розглядали його як неодмін-
но ідейне (за висловом Макаренка, ідеологічне) 
об’єднання, яке передбачає певну організаційну 
структуру, чітку систему взаємозалежностей, 
співробітництва, взаємодопомоги, вимогливості, 
дисципліни й відповідальності кожного за всіх 
і за кожного. У своєму творі «Народження гро-
мадянина» В. Сухомлинський дав наступне об-
ґрунтування відповідальності: «Відповідальність 
людини за людину – це для життя колективу все 
одно, що цементний розчин для спорудження бу-
динку, немає відповідальності людини за люди-
ну – немає й колективу» [Сухомлинський, 1977].

Таким чином, громадянська відповідальність 
у працях педагога, спирається на керівні поло-
ження принципу народності, який закликає лю-
бити, поважати свій народ, бути відповідальним 
за майбутнє своєї Батьківщини.

Варто розглянути роль праці у формуванні по-
чуття відповідальності у молодших школярів. Пе-
дагог-гуманіст стверджує, що однією з визначаль-
них умов виховання є прагнення, вміння вихованця 
брати на себе відповідальність за працю, щоб ухи-
лення від неї переживалось як мерзенність та по-
винно мати місце чітке усвідомлення обов’язку.

Навчання, внаслідок якого посилюється по-
чуття відповідальності в учнів, В. Сухомлин-
ський також розглядає як працю, до якої треба 
ставитися із сумлінням та почуттям обов’язку. 

Отже, аналізуючи праці В. Сухомлинського 
та сучасних науковців, які розглядали педаго-
гічні ідеї видатного педагога можна резюмувати, 
що відповідальність є важливою категорією, яка 
формується у колективі, внаслідок відповідаль-
ності людини за іншого, відповідальності перед 
суспільством та власною совістю.

На формування відповідальності молодшо-
го школяра впливає не лише його включення 
в діяльність та отримання позитивних результа-
тів (завершеність справи, добросовісне її виконан-
ня, отримання задоволення від роботи як самим 
виконавцем, так і оточуючими людьми), але й ха-
рактер взаємин молодшого школяра з людьми. 
Тому важливо навчити дитину вмінню суб’єкт-
суб’єктної взаємодії: вести діалог, керувати своєю 
поведінкою, колективно обговорювати підсумки 
роботи, давати самооцінку своїм діям, застосову-
вати навички міжособистісної взаємодії, безко-
рисливо ділитися тим, що маєш (іграшками, їжею, 
знаннями), проявляти розуміння, настроюватися 
на переживання іншого, надавати йому посильну 
допомогу, приносити радість не тільки собі, але 

й людям, які поруч, брати важчу або більшу час-
тину роботи на себе [Оржеховська, 1996].

Батьки хочуть бачити свою дитину самостій-
ною, відповідальною, але при цьому не завжди 
проявляють достатньо зусиль, турботи для фор-
мування в неї цієї якості. Дорослим потрібно зва-
жати на той факт, що відповідальність не вини-
кає сама по собі, а зароджується, розвивається 
і виховується, закріплюється тими суспільними 
умовами, в яких живе молодший школяр. 

Недостовірний та суперечливий характер ін-
формації, негативні приклади дійсності сприяють 
формуванню в молодших школярів помилкових 
уявлень про етичні норми, припустиме і непри-
пустиме в їхній поведінці. 

Тому для вироблення навичок відповідальної 
поведінки в дітей молодшого шкільного віку по-
трібно:

– формувати правильні знання, вміння і нави-
чки етичної поведінки;

– розвивати мотиваційну сферу;
– сприяти набуттю позитивного досвіду кому-

нікативної взаємодії;
– формувати механізми саморегуляції пове-

дінки [Басюк, 2005]. 
Для формування почуття відповідальності 

молодших школярів досить ефективним є запро-
вадження педагогічної технології «Створення си-
туації успіху», в основі якої лежить особистісно 
орієнтований підхід до процесу виховання. Ситу-
ація успіху досягається тоді, коли вчитель сам 
визначає цей результат як успіх. Тому важливо 
побачити в дитині особистість, що формується, 
допомогти їй розвинутися та розкритися духо-
вно, стати відповідальною. Головною метою ді-
яльності вчителя є надання можливості кожному 
вихованцю відчути радість досягнення успіху, 
усвідомлення своїх здібностей, віри у власні 
сили, а завданням – допомогти дитині зроста-
ти в успіху, дати відчути радість від подолан-
ня труднощів та зрозуміти, що задарма в жит-
ті нічого не дається, скрізь необхідно докласти 
зусиль. Технологія «Створення ситуації успіху» 
виробляє найціннішу людську якість – стійкість 
у боротьбі з труднощами [Ануфрієва, 1998].

Висновки. Отже, молодший шкільний вік – 
важливий сензитивний період у становленні осо-
бистісного розвитку учня. Саме тут закладають-
ся основи моральних знань, відповідальності, 
норм, формується свідомо-емоційне ставлення 
до навколишнього середовища. Психологічною 
основою формування відповідальності є процес 
засвоєння цінностей життя та їх перетворення 
в змістовні елементи уявлень про моральні якості 
особистості. Становлення особистісного розвитку 
молодшого школяра не є ізольованим процесом. 
Він тісно пов’язаний із його соціальним та за-
гальнопсихічним розвитком, тобто здійснюєть-
ся у контексті становлення цілісної особистості. 
В результаті взаємодії емоцій, почуттів, мораль-
них знань, навичок та звичок у дітей молодшого 
шкільного віку виникають специфічні для вихо-
вання моральності найважливіші особистісні но-
воутворення. Вони збагачують особистість учня 
і є передумовою для подальшого засвоєння со-
ціального досвіду розвитку його відповідальності.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОПИТАНИЯ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье анализируется чувство ответственности младшего школьника, которое рассматривается как 
интегральное новообразование, что проявляется в способности ребенка сознательно брать на себе про-
стые учебные, моральные и общественные обязанности, выполнять их и прогнозировать последствия 
собственных действий. Указывается, что психологической основой формирования чувства ответствен-
ности есть процесс усвоения ценностей жизни, их трансформация в содержательные элементы пред-
ставлений про моральне качества личности. Эффективность этого процесса зависит от включения 
ребенка в деятельность, получение позитивних результатов и характер его взаимоотношений из со-
циальным окружением.
Ключевые слова: чувство ответственности, социальный опыт, ценности жизни, содержательные эле-
менты представлений, моральные качества, волевые качества.
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PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOSTERING A SENSE OF RESPONSIBILITY 
YOUNGER SCHOOLCHILDREN

Summary
The article examines the sense of responsibility of the younger schoolboy, which is regarded as an integral 
tumor that manifests itself in a child’s ability to consciously take on themselves simple educational, moral 
and social responsibilities, and carry them to predict the consequences of their actions. Indicates that the 
psychological basis for forming a sense of responsibility is a process of assimilation of the values of life, 
transforming them into meaningful elements imaginations of moral qualities. The effectiveness of this 
process depends on the inclusion of the child into getting positive results and the nature of his relationship 
of the social environment.
Keywords: sense of responsibility, social experience, the value of life, substantial elements of the 
representations, moral qualities, volitional qualities.


