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 ПОД- СЕКЦИЯ  1.Воспитание и образование. 
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СутніСть і зМіСт форМувАння МорАльної відповідАльноСті у 
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Педагогічні погляди Василя Олександровича притягують багато поколінь 
своєю моральною чистотою, громадянсь кою сміливістю й глибиною передбачення.

Концептуальні ідеї вченого і педагога-практика охоплюють різнобічний спектр 
цієї важливої проблеми, яка нині набула особливої значущості. Головним для нього 
є знаходження найбільш оптимальних принципів, форм, методів і засобів виховання 
моральної відповідальності на рівні моральної свідомості й самосвідомості; моральної 
діяльності і моральних відносин суб’єктів навчального процесу. 

Влучно і образно В.О. Сухомлинський змальовує відповідальність як моральну 
якість людини в оповіданні “Як Федько відчув у собі Людину”. Своєрідність моральної 
відповідальності в тому, що критерієм зовнішнього контролю є громадська думка, а 
внутрішнього - совість. “Моральною особою, - підкреслював педагог, - ти станеш лише 
тоді, коли в твоїй душі назавжди оселяться совість, со ромливість, відповідальність 
і обов’язок”[1, c.261]. Відповідальність у В.О. Сухомлинського набуває реаль них 
контурів тільки тоді, коли спирається на загально людські якості. На думку видатного 
педагога, справжня суть відпові дальності полягає не в природі окремої людини, а у 
взаєми нах її з суспільством. Відповідальність - це взаємодія особистості й суспільства. 
Справді, людині повсякчас дово диться щось вирішувати, а отже, робити вибір. При 
цьому слід мати на увазі, що, здійснюючи вибір, вона не відри вається від суспільства, 
від людей, а навпаки, встановлює нові зв’язки з ними.

Покладаючи на людину відпові дальність, суспільство розраховує, що цим 
самим воно вихо вує її в потрібному напрямку. Василь Олександрович справедливо 
стверджував: моральна відповідальність покладається на людину не тільки тому, що 
особистість може діяти інакше, ніж цього вимагають право і мораль, а й тому, що 
вчинки і дії людини ґрунту ються на певних цінностях і нормах, причому добровільне 
їх виконання є її обов’язком, і в цьому розумінні моральна відповідальність 
особистості - це важливий регулятор пове дінки людей у суспільстві, який орієнтує 
їхню діяльність в ім’я громадської мети. Спираючись на досвід багаторічних 
спостережень за духовним розвитком дітей від молодшого віку до зрілого, В.О. 
Сухомлинський підкреслював, що свідомість відповідальності контролює поведінку 
людини, узгоджує особистісні й громадські інтереси, якщо між ними виникають 
суперечності. Моральна відповідальність ґрунтується на внутрішньому переконанні 
самої особистості, на її самосвідомості, почуттях і волі. Це робить моральну відпо-
відальність найефективнішим засобом у регулюванні не лише моральної, а й інших 
сфер громадського життя. 

Формування почуття відповідальності в дітей ґрунтуєть ся як стверджує 
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видатний педагог, не на соціальних, а на внутрішніх властивостях людини. У “Листі 
до дочки” він зазначав: “Я вважаю найважливішим законом виховання те щоб у 
школі і в сім’ї панував дух відповідальності людини за благо, щастя, радощі, долю і 
життя іншої людини” [2, c.250].

Провідним принципом виховання моральної відповідальності В.О. 
Сухомлинський вважав взаємну відповідальність старших перед молодшими 
і молодших перед старшими. Рівень моральної свідомості, на його думку, мав 
реалізуватися через почуттєву, раціональну і вольову сфери. Почуття відповідальності 
повинно формуватися з дитинства. “...Однією з визначальних умов морального 
виховання, - писав В.О. Сухомлинський, - є прагнення до того, щоб кожний наш 
вихованець уже в роки дитинства і раннього отроцтва умів брати на себе труд 
відповідальності, тягар обов’язку за життя, здоров’я, душевний спокій, благополуччя 
інших людей; щоб ухиляння від труда відповідальності і обов’язку мислилось і 
переживалось людиною як мерзенність” [3, c.87].

Почуття відповідальності стає актуальним фактом переживань дитини, 
фактом її свідомості тоді, коли вона має реальний приклад моральних вчинків 
батьків, учителів, друзів, усіх оточуючих. На прикладах вчинків інших та власному 
досвіді вихованці усвідомлюють межу, за якою стоять поняття “можна” і “треба”, за 
якою постають радість і сором. Наполеглива, сумлінна праця учня супроводжується 
радістю, духовним піднесенням, бажанням пізнавати себе і навколишній світ.

Для створення моральної відповідальності людини важ ливе значення 
має її власна свобода, під якою мається на увазі об'єктивна можливість свідомо 
регулювати свою по ведінку за допомогою визначених, вільно вибраних спо собів дій. 
Особистісна свобода знаходить своє конкретне втілення у свободі вибору якогось 
вчинку, в самостійному рішенні дотримуватися того або іншого варіанта поведінки. 
В результаті такого вибору людина може проявляти ак тивність чи пасивність у дії або 
відмовитися, утриматися від нього. 

Свобода і відповідальність - це два взаємопов’язаних поняття, невідривних 
одне від одного. Який би вчинок - моральний чи аморальний - людина не вибрала, вона 
за нього відповідає, бо вибрала його добровільно, виходячи не лише з об’єктивних 
обставин, вимог, а й із суб’єктивних спрямувань, особистісних настанов і міркувань.

Проблема свободи й відповідальності тісно пов’язана з проблемою 
цінностей, ціннісної орієнтації суб’єкта. Кожна людина в будь-якому, навіть у 
найнесприятливішому, ста новищі може й повинна вибирати суспільно потрібне став-
лення до цінностей, може й повинна діяти відповідно, тому, ясна річ, вона має знати 
про існування соціально й мораль но цінних вимог. У свідомості кожного вихованця, 
підкрес лює Василь Олександрович, має утвердитися таке важливе правило: 
“Дорожити життям і свободою. Життя і свобода - величезні людські цінності, з яких 
виявляється сама суть людини…” [1, c. 328-329].

Лейтмотивом усього вчення В.О. Сухомлинського мож на вважати слова 
з однієї з найважливіших його праць - статті “Як виховати справжню людину”: 
“Моральна свобо да — велике людське багатство... Але це багатство стає благом, якщо 
людина усвідомить себе як частину колективу, суспільства, народу, розуміє спільні 
для всіх людей інтере си й потреби, підкоряється власному почуттю обов’язку і на 
основі особистого розсуду, особистого бажання, особистої волі робить так, як вважає 
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за потрібне колектив, суспільство, народ” [1, c.266].
У цій книзі найповніше розкрито проблему співвідношення свободи й 

відповідальності у ви хованні. Цьому питанню присвячено і 12-й лист праці “Ли сти 
до сина”. У ньому видатний педагог стверджує, що “аб солютної свободи нема і бути 
не може”, причому “свобода є насамперед великою відповідальністю” [4, c.67].

Почуття моральної відповідальності, зазначив В.О. Сухомлинський, повинно 
формуватися у взаємозв’язку із почуттями громадянськості, патріотизму, обов’язку, 
а також почуттям прекрасного й піднесеного. У захоплені красою й доблестю 
громадянства народжується бажання стати морально красивим. Ці прагнення 
породжують почуття глибокої відповідальності, вони впливають на розум 
примушують людину шукати шляхів утвердження своєї громадянської гідності. 
Громадянськість – “це насамперед відповідальність, обов’язок - та вища сходинка в 
духовному житті людини на якій вона віддає себе служінню ідеалові” [5, c. 429].

Через усі твори В.О. Сухомлинського червоною ниткою проходить ідея 
виховання дітей у дусі високої громадянськості, як вищої сходинки в усвідомлені 
своєї відповідальності та обов’язку перед собою, перед людьми, перед Батьківщиною. 
Справжня громадянськість – це моральна відповідальність. Виховати громадянанина 
– означає сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є 
основою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, 
вчинків, поведінки.

Почуття моральної відповідальності, зазначив Василь Сухомлинський, 
повинно формуватися у взаємозв’язку із почуттям прекрасного й піднесенного. 
Глибока віра в силу виховання, переконання, завдяки якому педагогічний колектив 
стає джерелом виховної мудрості кожного педагога, впевненість у величезних 
можливостях розуму – найважливіші переконання, які об’єднують зусилля вчителів 
для колективної думки, для втілення думки у творчій праці. Головні напрями цієї 
праці В.О. Сухомлинський бачив у розвитку тріади, якою є серце, розум, рука.

Основними формами та методами формування почуттєвої сфери дітей, що 
набули втілення в практиці роботи вчителів Павлиської школи: довірливі бесіди з 
дітьми, методи научування, розтлумачення, поради, настанови, приклади батьків, 
стимулювання в дітей милосердя, гуманізму, працелюбства, дотримання норм життя 
в колективі. Аналіз використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського 
у освітньо-виховній діяльності сучасної школи свідчить про те, що підвищений 
інтерес до спадщини видатного педагога полягає не лише в посилені зацікавленості 
вчителів ідеями В.О. Сухомлинського, а найголовніше, - у сутності й життєвості 
його педагогіки.
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