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ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ 
ПЕДАГОГІКИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Протягом століть людство дуже високо оцінювало моральну 

вихованість. Соціально-економічна перебудова, яка здійснюється в 
сучасному суспільстві, примушує нас замислюватися про майбутнє України, 
про її молодь. У наш час підростаюче покоління можна звинуватити у 
бездуховності, агресивності, зневіреності. Тому проблема морального 
виховання молодших школярів є дуже актуальною в наш час,  і ми взяли за 
мету проаналізувати проблеми морального виховання в теорії та історії 
педагогіки ХХ століття.  

В.О.Сухомлинський приділяв велику увагу проблемі формування 
почуттів особистості, чуттєвій основі морального виховання. Він вважав, що 
педагогічне безкультур’я у вихованні почуттів – це чи не найбільше лихо, яке 
часто призводить до трагічного злому в житті людини, що необхідно 
займатися моральним вихованням дитини, вчити «вмінню відчувати людину» 
[13, 120]. 

Василь Олександрович казав: «Ніхто не вчить маленьку людину: 
«Потрібно бути байдужим до людей, ломати дерева, попирати красу, ставити 
своє особисте більше за все». Уся справа в одній, але дуже важливій 
закономірності морального виховання. Якщо людину вчать добру – вчать 
вправно, розумно, наполегливо, вимогливо, то у результаті людина буде 
добра. Вчать злу (дуже зрідка, але буває й так), то в результаті буде зло. Не 
вчать ні доброму, ні злому – усе одно буде зло, тому що і людиною її 
потрібно зробити». 

Сухомлинський вважав, що непорушна основа морального 
переконання закладається у дитинстві та ранньому підлітковому віці, коли 
добро та зло, пошана та ганьба, справедливість та несправедливість доступні 
розумінню дитини лише за умови яскравої наочності, очевидності 
морального змісту того, що вона бачить, робить, спостерігає. 

Національне оновлення багатогранного життя у вирішенні цілого 
комплексу політичних, соціально-економічних, культурно-просвітницьких 
проблем, що виникають у зв’язку з цим, передбачає переосмислення всіх 
суспільних, індивідуально-особистісних цінностей та формування на цій 
основі нової системи духовно-світоглядних орієнтацій підростаючого 
покоління, в основі якого буде соціальний запит на кращі людські виміри – 
духовність, моральність, честь, гідність, високу освіченість, совість – у 
цілому, людяність, гуманність [10, 3]. 

Моральне виховання потребує дуже серйозного теоретико-
методологічного обґрунтування і надзвичайно виваженого, толерантного 
підходу до практичного вирішення. Теоретична розробка його мети і завдань, 
принципів, методів, змісту, а також форм і засобів їх практичної реалізації 
без урахування набутків вітчизняної педагогічної спадщини у цій сфері не 



буде повною, досконалою. Важливою передумовою творчого використання 
цього досвіду є його глибокий аналіз і якісно нове переосмислення у світлі 
сучасних проблем і потреб [14, 65]. 

Як говорить професор В.Зеньковський, одним із важливих термінів 
педагогіки є поняття «особистості» – «Основне центральне поняття 
педагогіки» [5, 31]. 

З огляду на інтелектуальну складову мораль – це усвідомлення норм 
поведінки або обов’язків людини щодо Бога, людей, самої себе і природи. А 
у почуттєвій сфері – це задоволення або незадоволення людини своїми або 
чужими вчинками. Як і естетичне, моральне почуття має оцінювальний 
характер [12, 33]. 

Таку здатність людини кваліфікувати свою поведінку відомий педагог 
Г.Ващенко називав совістю, яка на його думку, є «ідеальною людиною у нас 
в середині» [12, 33]. Мораль і совість – це «голос Божий в душі людини» [12, 
33]. 

За твердженням Дж. Дьюї, моральні закони й правила не повинні бути 
абстрактними, недосяжними, їх необхідно донести до свідомості дитини за 
посередництвом моральних і психологічних ідей [7, 30]. Основними з-поміж 
моральних ідей залишаються вічні ідеї Правди й Добра. 

Отож, завдання освіти на сучасному етапі полягає в тому, аби мораль 
загалом стала підставою й рушійною силою життя як окремої особи, так і 
українського народу. Хоч усім відомо, що школа є однією з форм 
суспільного буття дитини, а не лише підготовкою до нього. Однак у сучасній 
науці мало враховується цей чинник. 

Моральна ж позиція, свідомість, моральні риси в учнів формуються 
шляхом опанування змісту шкільних навчальних предметів за допомогою 
використання різних методів і засобів. Думки Дж. Дьюї знайшли 
продовження у поглядах сучасної британської дослідниці Патрісії Уайт, 
викладених у книзі «Громадські чесноти і шкільна освіта, виховання 
громадян демократичного суспільства» (1996), в якій науковець розкриває 
сутність поняття „демократична школа”; сприяє усвідомленню того, як 
необхідно будувати виховний процес, аби прищепити дітям моральні риси, 
повагу до загальнолюдських вартостей. Також автор детально аналізує низку 
чеснот – порядність, чесність, довіру, мужність, дружбу, самоповагу та 
самооцінку, які слугують підґрунтям творення особистості, демократичного 
суспільства [15, 107]. Особливо важливо з позиції дійсності осмислити 
сутність тих рис, які необхідно прищепити учням у початковій школі задля 
того, щоб вони були готові для життя в плюралістичному демократичному 
суспільстві. Відтак, у світовому педагогічному контексті виділяються 
загальнолюдські та національні особливості виховання, які й зумовлюють 
багато розробок, досліджень науковців [8, 14-15]. 

Так, М.І.Болдирєв звертає увагу, що специфічною особливістю 
морального виховання є те, що його неможна відокремити в якийсь 
спеціальний виховний процес. Формування моральної зовнішності проходить 
у процесі многогранної діяльності дітей (ігри, навчання), у тих різнобічних 



відносинах, в які вони вступають у різних ситуаціях зі своїми ровесниками, з 
молодшими дітьми та дорослими. Але не зважаючи на це, моральне 
виховання є цілеспрямованим процесом, який припускає визначену систему 
змісту, форм, методів та прийомів педагогічних дій [6, 102]. 

Розглядаючи систему морального виховання, М.Є.Ковальов, 
Б.Ф.Райський, М.О.Сорокін розрізняють декілька аспектів: 

1. Здійснення узгоджених впливів вчителя та учнівського колективу у 
вирішенні визначених педагогічних задач, а в середині класу – єдність дій 
усіх учнів. 

2. Використання прийомів формування навчальної діяльності 
моральним вихованням. 

3. Під системою морального виховання розуміють також взаємозв’язок 
та взаємовплив моральних якостей, які виховують у дітей на даний момент. 

4. Систему морального виховання потрібно розглядати і в 
послідовності розвитку тих чи інших якостей особистості в міру зростання та 
розумового дозрівання дітей [9, 198]. 

У формуванні особистості молодшого школяра, з точки зору 
С.Л.Рубінштейна, особливе місце займає питання розвитку моральних 
якостей, які складають основу поведінки. 

У цьому віці дитина не тільки пізнає сутність моральних категорій, але 
і вчиться оцінювати їх знання у вчинках та діях оточуючих, власних вчинках 
[11, 58].  

Розглядаючи проблеми морального виховання в теорії та історії 
педагогіки ХХ століття, зазначимо, що аналіз ряду праць, де обґрунтовано 
специфіку формування морального виховання у радянській період, свідчить 
про залежність освіти від ідеології. Саме такі пріоритети спровокували певні 
зміни в тогочасному духовному житті. Основоположною тоді стає 
«комуністична мораль», покликана формувати відповідні риси особистості, 
що штучно зводились до зовнішньої поведінки людини. До того ж мораль 
мала задовольнити потреби комуністичної ідеології, при цьому повністю 
відкидаючи наявність духовності особистості, що спричинилося до 
формування людини з подвійною мораллю, життям для себе і для партії, як 
зазначила науковець М.Фляк [16, 12]. Разом із тим, протидіяла офіційній 
радянській педагогічній системі навчально-виховна система 
В.О.Сухомлинського, заснована на гуманістичних цінностях [1, 35]. 

За твердженням відомого сучасного науковця І.Беха, у період кризи, 
яка притаманна нашій спільноті, моральні норми, що є показником рівня 
сформованості суспільства, утворюють не вищі духовні цінності, а систему 
«елементарної біологічної мотивації» [2, 13]. 

Моральна норма, яка набуває суб’єктивної значущості, перетворюється 
в змістову складову образу «Я», в особистісну цінність за умови, що вона, 
по-перше, емоційно переживається самим вихованцем. Цьому переживанню 
має передувати когнітивна самооцінка своїх надбань, оскільки вона дає 
поштовх до виникнення емоційно-ціннісного  ставлення до них, до їх 
зміцнення. У той же час усвідомлення тієї обставини, що позитивні цінності 



могли бути розвинені сильніше, критична їх оцінка в порівнянні з ідеалом, 
тобто негативне ставлення до недоліків у розвитку цих позитивних 
особистісних якостей спонукає до подальшого вдосконалення. По-друге, 
завжди своєчасно підкріплюються такими виховними засобами, як похвала, 
підтримка, акцентування успіху. Якщо вихованець у своєму вчинку проявив 
щойно виниклу особистісну цінність, то важливо йому дати зрозуміти, що й 
надалі від нього очікують таких самих моральних дій. Оскільки такі 
соціальні очікування мають сильний мотиваційний вплив, то суб’єкту важко 
їм протистояти. Наразі логічно випливає висновок, що особистісна цінність 
створюється вчинками [4, 38]. 

Отже, спонукальна сила особистісної цінності, як зазначає І.Д.Бех, буде 
характеризуватись постійністю, якщо вона набуде ознаки домінантності, 
тобто коли особистісна цінність як смислове переживання відволікатиме 
внутрішню спрямовану увагу від інших суб’єктивних явищ. Сама ж вона 
мусить безпосередньо знаходитись в актуалізованому стані [3, 197]. 

Початкове навчання у наш час будується таким чином, що розвиває у 
школярів пізнавальні здібності; виробляє навички активного оволодіння 
учбовим матеріалом, веде до об’єднання отриманих знань у цілісну систему, 
яка спрямована на усвідомлення оточуючого світу. Розвиток мислення, 
оволодіння різними способами роботи з учбовим матеріалом чинить прямий 
вплив на засвоєння дітьми моральних знань; організація учбового процесу та 
його методи сприяють накопиченню морального досвіду. 

Формування моральності відбувається у школі на всіх уроках. І в цьому 
відношенні немає головних та другорядних предметів. Виховує не тільки 
зміст, методи та організація навчання, вчитель, його особистість, знання, 
переконання, але і та атмосфера, яка складається на уроці, стиль відносин 
педагога та дітей, дітей між собою. Виховує себе і сам учень, 
перетворюючись з об’єкта у суб’єкт виховання. 

Для морального виховання дуже важливо організувати навчання як 
колективну діяльність, яка пронизана високоморальними відносинами. 
Навчальна діяльність перетворюється на колективну працю, якщо 
пізнавальна задача ставиться перед дітьми як загальна і для її вирішення 
потрібен колективний пошук. 
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