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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Анотація. У статті висвітлюється моральне виховання особистості в сучасній 
українській педагогіці. 

Аннотация. В статье освещается моральное воспитание личности в современной 
украинской педагогике. 

Annotation. The article deals with the problem of  moral education of a personality in 
modern Ukrainian pedagogical science. 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства гостро постає питання морального  виховання 

дитини-дошкільника. Варто зазначити, що у руслі перебудови освіти і виховання дітей, 
починаючи з дошкільного віку, у національній системі освіти здійснюється пошук нових 
шляхів до визначення змісту, виховання дошкільників на народних традиціях, звичаях, 
обрядах.  

Виховання особистості – велике і складне завдання, що має стояти у центрі уваги 
педагогів і батьків. Народна педагогіка вчить: дитину треба виховувати тоді, коли вона 
“ще лежить поперек ліжка”. Дошкільне дитинство  це сприятливий період для розвитку 
особистості дитини. Надзвичайна пластичність психіки, велика емоційна чутливість сприяє 
розвитку моральних почуттів, роблять  дошкільний вік найголовнішим періодом життя 
людини для формування моральних основ. Як зазначає Л.Н.Проколиенко, своєчасне 
моральне виховання дітей необхідне для оздоровлення суспільства. Тому проблема 
морального виховання особистості дитини старшого дошкільного віку  є досить актуальним 
та має незаперечне практичне значення. 

Проблемою морального виховання займалися Т. Шевченко, К. Ушинський, 
М. Драгоманов, Леся Українка, С. Русова, Г. Ващенко, В. Сухомлинський, В. Суханова, 
М. Стельмахович, О. Воропай, Н. Злагада, О. Кравець, Г. Лозко, Ю. Руденко, Г. Волкова, 
Г. Виноградов, В. Скуратівський, А. Гашимов, А. Ізмайлов, В. Зеньківський, І. Бех. та ін. 

Але поза межами дослідження залишилася проблема морального виховання дітей 
старшого дошкільного віку. 

При написанні статті ми ставили за мету висвітлити змістове наповнення основних 
ключових понять проблеми дослідження, здійснити теоретичний аналіз наукової літератури  
з піднятої проблеми та обґрунтувати актуальність і практичну значущість піднятої проблеми. 

Сьогодні на часі не стільки проблеми технізації життя, скільки його окультурення, 
створення людяного суспільства, формування в нього позитивного мислення, душевної 
рівноваги, конструктивної поведінки, свідомості й відповідальності. Сьогодні дедалі 
актуальнішим стає свідоме  існування людини, що ґрунтується на врахуванні нею власної 
природи і підпорядковується завданню самовдосконалення, духовного зростання та морального 
розвитку. На жаль, в системі нашої освіти досі існує значний дисбаланс, сутність якого  
в  надмірному акцентуванні на розвитку інтелектуальних та фізичних здібностей дитини  
і в недостатній увазі до психічного,  а особливо духовного аспектів особистості. Усе це потроху 
робить свій внесок у витвір під назвою “програматична мораль” [3].  

Адже людина не тільки тілесна, але й духовна істота, вона прагне  не тільки 
до фізичного розвитку, але й до духовного становлення. Поєднати   в собі особистісне 
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й народне, земне й небесне, тілесне й духовне – це природна  потреба людини, покликаної 
у цей світ.  Людські відносини навіть в найменшому їх діапазоні повинні виключати будь-які  
прояви безтактності й непорозуміння один одного. Необхідні нові підходи до формування 
морального буття  підростаючого покоління, нові методи морального виховання 
з урахуванням сучасних вимог. Не випадково, що  наш час є часом науки і релігії. Адже 
християнська культурна традиція є найяскравішим виразником духовного досвіду людства.  
Релігія, так само як і мова  та звичаї, є творінням людського суспільства.  

На основі такого підходу основна мета виховання полягає  в тому, щоб сформувати  
високоморальну, добропорядну чесну  особистість. Душа дитини набагато раніше потребує 
уваги й турботи, ніж її розум. Американський педагог і філософ  Гегель Горн писав: 
“Виховання є вічний процес найвищого пристосування до ідеї Бога людської істоти вільної, 
свідомої, фізично і інтелектуально розвиненої, до такої ідеї Бога, як він виявляє себе 
в оточенні людини – інтелектуальному, емоційному і вольовому” [4].  

Проблема виховання малих дітей щодалі висувається  на перший план. Над нею 
замислюються психологи, педагоги, філософи. Особливо гостро стоїть питання вибору форм 
та методів навчання і виховання, що приведуть дітей до пізнання світу та істини. Ще 1917 р. 
у праці “Нова школа” С.Русова писала, що наука повинна включати  насамперед Закон 
Божий. З дошкільного віку діти повинні отримати основні поняття  про Бога, його існування, 
про морально-етичні принципи, що відповідатимуть майбутньому життю кожної дитини.  
Діти повинні зрозуміти релігію як відображення  навколишнього світу  в складному,  
суперечливому духовному житті людини.  

Як свідчить ретроспективний аналіз, уперше  про духовне виховання йшлося 
у “Повчанні дітям” Володимира Мономаха “...старших шануй, як батька, а молодих, 
як братів, у домі своєму не  лінуйтесь, але  за всім доглядайте: не покладайтеся на тивуна, 
ні на отрока, щоб  не насміхалися ті,  що  приходять до вас, ні з дому вашого, ні з обіду 
вашого...” [6]. 

Я.А. Коменський розглядав виховання духовності  поряд із пізнанням світу. Тільки 
внутрішньо вільна людина може бути моральною,  вважав він,  бо вона може свідомо 
прийняти на себе людські права і обов’язки, діяти по совісті, а не з примусу чи страху. 
У ”Материнській школі” він наголошував на вихованні у дітей таких “добрих якостей”, 
як помірність, охайність, шанобливість до старших, люб’язність, справедливість, 
терплячість. Особливо важливо, на його думку, розвивати витонченість манер і разом з тим 
привчати триматися гідно. В усьому поводитися стримано і скромно. Проблему  морального 
виховання  дітей М. Монтессорі трактує як проблему духовної сфери людини. На її  думку,  
насамперед треба   виховувати духовні сили малюка. 

Тому особливої уваги потребує проблема морального виховання  дошкільників. Саме  
цей термін має право на існування: він підкреслює взаємозв’язок морального й духовного 
виховання як частини й цілого, тому що людина, дотримуючись моральних норм у постійно 
змінюваних й часом суперечливих ситуаціях, повинен мати певні непорушні орієнтири    
вищі  цінності, що  є своєрідним компасом на життєвому шляху. Крім того, термін “духовно-
моральне виховання” визначає зв’язок духовної культури суспільства й процесу виховання, 
тому що з категорією духовності співвідноситься потреба пізнання світу, себе, змісту 
й призначення свого життя. 

Адже людина духовна в тій мірі, у якій вона замислюється над такими питаннями: 
наскільки її внутрішній світ перебуває в злагоді,  гармонії з вищими цінностями, духовною 
культурою людства. Людина духовна в тій мірі, у якій вона здійснює внутрішню роботу 
зі створення цієї гармонії. 

Вчитель чи  вихователь повинен показати дитині, що поряд із зовнішнім навколишнім 
світом є й інший, її внутрішній світ – світ бажань, переживань, почуттів. І цим світом дитина 
повинна навчитись керувати. 

Як свідчить аналіз наукової літератури, від народження дитина має здатність 
відтворювати деякі впливи зовнішнього світу. Як тільки дитина входить у контакт із цим 
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світом, у неї виникають перші враження, переживання, починається її духовне життя. 
Спочатку це життя дуже примітивне. Воно розвивається з наповненням  його певним 
змістом. Дитина   не приносить його із собою у цей світ в якомусь прихованому вигляді.  
З цього приводу Я.А. Коменський писав, що природа не дає людині знань від народження, 
але кожна людина народжується з пізнавальним  рефлексами, тобто здатною до  пізнання 
речей. 

У духовному виховані дитини моральні почуття, моральне життя, можливо, і не мають 
центрального значення, можливо, раннє дитинство більш яскраво визначається естетичним 
прагненням та переживаннями, проте все це правильно лише стосовно емпіричного боку 
дитинства. Мораль містить й гуманістичну перспективу розвитку людства. “Золотим 
правилом” моральності вважають: “стався до оточуючих так, як би ти хотів, щоб вони 
ставилися до тебе”. У моральній регуляції важливе місце займають етичні категорії, такі, 
як совість, почуття власної гідності, честь. Основними категоріями моралі виступають: добро 
й зло, обов’язок і совість, честь і людська гідність [1]. З перших днів життя доцільно 
знайомити дитину з героями духовної історії людства, ретельно підбирати розповіді та казки 
гуманістичного спрямування. Духовне зростання сучасної людини відбувається в період 
інтеграції духовних знань, коли духовність з індивідуального рівня трансформується 
на рівень загальнолюдський.  

Одна з найважливіших особливостей української культури – духовність. Значною 
мірою втрачена нині, вона може й повинна ввійти як невід’ємна частина національної ідеї 
в сучасну українську культуру, стати одним з основних принципів утворення й виховання. 
Становлення моральних цінностей, виховання чуйної совісті, потреби в осмисленому бутті – 
от завдання утворення, які можуть бути сформульовані на основі духовності як складової 
національної ідеї. 

Важливе питання – духовного виховання. Найперше, найголовніше, що необхідно 
зрозуміти й прийняти кожному вихователеві, при вихованні дошкільників – це основне 
положення традиційної української педагогіки: щира моральність неможлива без релігійної 
основи. Формування високодуховної цільної особистості відбувається тільки при звертанні 
до православної віри, що пропонує перспективу й програму нескінченного 
самовдосконалення. Світський гуманізм як світогляд, що лежить в основі сучасної 
вітчизняної педагогічної парадигми, при всій його привабливості – занадто вузька основа для 
всеосяжної системи утворення й виховання, щоб прийняти виклик прийдешнього 
тисячоріччя. 

В. Зеньківський, відомий релігійний діяч, вважав, що духовність – це не особливе 
надпсихічне життя, а основне життя  людини, провідниками якого зовні є психічна й фізична 
сфери. Суттєве й головне в духовному житті, як він підкреслює, полягає в пошуках 
Безмежного і Абсолютного. Дуже точно з приводу цього висловився блаженний Августин: 
“Для Себе Ти сотворив нас, Боже, і не заспокоїться душа наша, поки не зіллється  
з Тобою” [5]. 

Досліджуючи проблему морального виховання у контексті сучасності, слід зазначити, 
що моральна ситуація в нашому суспільстві ускладнюється засобами масової інформації, які 
пропагують культ грошей, жорстокості,  розпусти. Поняття добра, совісті й милосердя нині 
знецінені, а багатство зведено в ранг найвищої цінності: її досягнення будь-якими засобами, 
за будь-яку ціну стало жаданою метою, багатству поклоняються, ними хваляться. Бідний, але 
чесний громадянин країни, що володіє вищезгаданими чеснотами, виявився поза полем 
суспільної уваги  й  державного захисту. Саме під такий  вплив  потрапляє дитина з раннього 
дитинства і особливо дитина  старшого дошкільного віку, яка прагне до наслідування, прагне 
бути подібною до дорослих.  Дітей дошкільного та молодшого шкільного віку варто 
переконувати в тому, що їх життя має бути наповнена загальнолюдським моральним 
змістом, який ґрунтується на вихованні культурно-національних й релігійних чеснот таких 
як: віра, поміркованість,  скромність, безвинність, повага до людини. Дитяче серце надто 
чутливе до прищеплювання цих думок, дитяча душа глибоко переживає радість здійснення 
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добра для людей. Якщо моральне виховання підкріплюють добрими настановами, 
спонуканнями до добрих справ для людей, у серці з малих років утверджуються внутрішні 
духовні сили, що обмежують бажання і вередування. А це дуже важливо для формування 
громадянської порядності. 

Отже, від того, яка міра духовності стане основою життя особистості, залежить 
майбутнє української нації. Адже моральність нації – основа духовної стійкості 
та спадкоємності її історичного  буття. 

Подальші перспективи досліджень у цьому напрямі можуть бути пов’язані з пошуком 
нових ефективних методів підтримки процесу духовного розвитку особистості. 
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УДК 378 Базильчук Л.В. 
  

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

ХУДОЖНІЙ КЕРАМІЦІ 
 
Анотація. У статті обґрунтовано дидактико-методичні основи навчально-творчої 

діяльності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва на прикладі формування 
пластичного образного вираження в мистецтві кераміки засобами стилізації, керамічного 
матеріалу й художньої технології. 

Аннотация. В статье обоснованно дидактико-методические основы учебно-
творческой деятельности будущего учителя изобразительного искусства на примере 
формирования пластичного образного выражения в искусстве керамики средствами 
стилизации, керамического материала и художественной технологии. 

Annotation. In the article grounded didactics and methodical bases of educational-creative 
activity of future teacher of fine art on the example of forming of plastic vivid expression in the art 
of ceramics by facilities of стилізації, ceramic material and artistic technology. 

 
Серед видів декоративної діяльності особливе місце посідає художня кераміка, 

бо образне вираження разом із теоретичними й практичними знаннями й уміннями в галузі 
цього ремесла є важливою умовою методичної підготовки вчителя образотворчого 
мистецтва, здатного організувати художню діяльність учнів на уроках з образотворчого 
мистецтва й у процесі позакласної роботи. Тому забезпечення дидактико-методичними 
основами навчання студентів мистецтву кераміки в системі його фахової підготовки у вищих 
навчальних закладах є однією з головних педагогічних умов формування їх художньої 
майстерності й методичної компетентності водночас.  

Проблему організації навчально-творчої діяльності на матеріалі такого виду 
декоративно-прикладного мистецтва, як художня кераміка, розглянуто в працях Н. Басаревої 
(2000), А. Булкіна (2002), Т. Васильєвої (1998), В. Демідової (2006), Р. Варцави (1989), 
А. Даниленко (1997), О. Даутової (2006), Д. Кемешева (1994), А. Прищепи (1995), 
Т. Саляєвої (1998), А. Хашхожева (1984). У дослідженнях цих авторів представлено 


