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Жива людська плоть і кров всебічно розвиненої людини втілює в со-

бі повноту й гармонію сил, здібностей, пристрастей, потреб, в якій вихова-
тель бачить такі сторони, риси, грані, як моральну, ідейну, громадянську, 
розумову, творчу, трудову, естетичну, емоційну, фізичну досконалість. 
Провідним, визначальним компонентом у цій гармонії є моральність [1; 
72]. 

Майстерність і мистецтво вихована всебічно розвиненої особистості 
помагає в умінні педагога відкрити буквально перед кожним, отже й перед 
найпосереднішим, найважчим вихованцем ті сфери розвитку його духу, де 
він може досягти вершини, виявити себе, заявити про своє «я», черпати 
сили з джерела людської гідності, почувати себе не обділеним, а духовно 
багатим. 

Цією сферою і є моральний розвиток. Ідею всебічного розвитку мо-
жна здійснити лише за умови, коли комуністична моральність пронизує всі 
грані людської особистості, відкриваючи перед кожним щось до громадян-
ських, ідейних, творчих, трудових, естетичних та інтелектуальних ціннос-
тей [1; 73 -74]. 

Ідеал всебічного розвитку, не можна досягнути без гармонічної ви-
ховної роботи, а саме: постійне одержання оцінок. Суть розумового вихо-
вання полягає в тому, що здобуваючи знання, людина разом з тим стає ро-
зумнішою і навчатися їй не стає все важче у міру набуття все нових і нових 
знань [1; 84- 85]. 

Розумове виховання передбачає набуття знань і формування науко-
вого світогляду, розвиток пізнавальних і творчих здібностей, вироблення 
культури інтелектуальної праці, виховання інтересу і потреби в розумово-
му збагаченні протягом усього життя, в застосуванні знань на практиці [1; 
91]. 

Розумове виховання відбувається у процесі оволодіння знаннями, 
проте воно не зводиться до нагромадження знань. Розумове виховання ду-
же складний процес, який передбачає становлення світоглядних переко-
нань [1; 91]. Розумове виховання необхідне людині не тільки для праці, а й 
для повноти духовного життя. Уміти творчо мислити, бути розумним по-
винен і майбутній математик, і майбутній тракторист. Розум повинен дава-
ти щастя насолоди культурними й естетичними цінностями. Серцевиною 
розумової вихованості є світоглядна спрямованість переконань, побудова-



них на знаннях. 
Особливе місце у всебічному розвитку особистості займають знання 

з гуманітарних предметів – історії, суспільствознавства, мов, літератури. 
Особистість завжди активна. Тому головне завдання вихователя – спряму-
вати активність кожного вихованця і потрібному напрямі. В. О. Сухомлин-
ський наполягав на необхідність підтримання дитячої активності шляхом 
розвитку інтересу до знань і застерігав: «Лінощі, недбальство, сподівання, 
розпущеність у навчанні означають, що ти закладаєш корінь свого парази-
тичного існування» [2; 94]. 

Отже, формування і всебічний розвиток особистості вихованця може 
бути цілеспрямованим, самостійним або стихійним, залежно від педагогіч-
но обґрунтованої діяльності вихователя спілкування, поведінки учня. 
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