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ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

Особливо гостро проблема місця і ролі моральних цінностей поста-
ла у ХХ ст. Найвизначніші досягнення обернулися катастрофічними нас-
лідками для людини. Всі ці проблеми не можливі без опори на моральну 
складову людського існування.  

Проблему виховання моральної особистості досліджували такі вче-
ні як Сухомлинський В., Ващенко Г., Русова С. Мораль у їхньому тракту-
ванні є найрозвинутішою формою соціальної регуляції, надійним способом 
орієнтації людини у світлі соціальних відносин і цінностей, що підтримує 
єдність, стабільність, цілісність суспільства, розвиток і вдосконалення сус-
пільства та самої людини.  

Метою нашого дослідження є процес формування моральних якос-
тей в учнів. 

Поняття моралі, що мають загальний характер, тобто охоплюють не 
окремі відношення, а всі сфери взаємин, спонукають людину скрізь і всю-
ди керуватись ними, мають назву моральні категорії. До них належать такі 
категорії, як справедливість, доброта, обов’язок, гідність, честь, щастя та 
інші. 

Моральний розвиток особистості проходить три стадії. На домора-
льному рівні дитина виконує вимоги, боячись покарання. На конвенційно-
му рівні дотримання моралі визначається намаганням належати групі, сус-
пільству, відповідати їх вимогам з метою самозбереження. Третій рівень 
морального розвитку автономний: людина добровільно обирає моральну 
поведінку, бо переконана, що жити їй потрібно згідно норм, прийнятих 
нею добровільно. 

Вітчизняна психологія і педагогіка трактують процес морального 
розвитку аналогічно. Відмінністю є те, що розвиток розуміють не як спон-
танний, генетичний рух, а як результат соціального і педагогічного впливу. 
[4, 419-420]. 

Моральне виховання починається з перших кроків свідомого життя 
дитини, задовго до того, як вона зможе усвідомити ту істину [2, 145]. 

Засвоєння молодою людиною загальнолюдських норм моралі ми 
вважаємо дуже важливим етапом формування моральної культури 
особистості. Привчаючи дітей додержуватися азбучних істин моралі, ми 
добиваємося того, щоб кожна дитина могла щасливо жити і працювати, 
виховуємо в ній перші громадянські спонукання, першу турботу про 
інтереси суспільства, У зв’язку з цим важливе значення має єдність 
роз’яснення, повчання, переконання, спонукання до діяльності 
Загальнолюдські норми моральності стають особистою совістю людини 
лише за тієї умови, якщо ця активна діяльність має яскраво виражений ха-



рактер суспільних вчинків.  
Важливе місце займає утвердження принципів загальнолюдської 

моралі: правди, любові, справедливості, патріотизму, доброти, працелюб-
ності. При цьому має вагу не тільки і не стільки просвітницька діяльність, 
скільки перетворення моральних знань, яких набуває молодь, у її переко-
нання, стійкі моральні почуття і вчинки. 

Ефективність морального виховання значно зростає в разі його опо-
ри на народну мораль, традиції, звичаї, обряди, які містять у собі високі 
моральні цінності (ідеї, ідеали, погляди, поведінкові норми), збагачені ти-
сячолітнім досвідом мудрості иаооду. несуть могутній моральний потенці-
ал, спрямований на виховання особистості. [3, 162]  

Українська народна пісня завжди мала і має великий вплив на фор-
мування вдачі українського народу. Коли ж музика й слово об’єднується, 
то вони охоплюють своїм впливом всю істоту людини. Тому-то людина в 
пісні виливає свої радощі й горе, з піснею вона працює, у пісні виявляє 
свої релігійні почуття, з піснею іде в бій, під звуки пісні її хоронять. 

Особливо великий вплив на душу людини має народна пісня. Вона 
зв’язує людину з поколіннями сучасними й минулими. У народних піснях 
українець чує голоси своїх предків, що колись радісно зустрічали весну 
або звеличували народження Христа, чує голоси козаків, що йшли на бій з 
ворогами [1, 273-274]. 

Як і народна пісня, українська література мала й має великий ви-
ховний вплив на культурно-національний розвиток нашого народу. В умо-
вах національного поневолення вона підносить нашу національну 
свідомість і зміцнює надії на краще майбутнє. Незважаючи на відсутність 
своєї самостійної держави, незважаючи на намагання гнобителів знищити 
нашу національну культуру, український народ все ж таки спромігся ство-
рити свою літературу, що своїм мистецьким та ідейним рівнем перевищує 
літературу не одного народу, який жив самостійним державним життям. 
Виключна більшість творів української літератури пройнята духом хрис-
тиянського ідеалізму та християнської моралі як і українська пісня, має по-
зитивний вплив на формування вдачі читачів [2, 227].  

Задля морального виховання потрібно можливо більше – природних 
санкцій і мінімум штучних. Усе шкільне життя з його працею, товарист-
вом, практикою взаємної допомоги, щирою самовідданістю для, допомоги 
товаришеві – ось та атмосфера, що найкраще морально виховує дітей. До 
цього ще треба додати – найближчий контакт дітей з природою [1, 276-
277]. 
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