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ПереДмова

«Бо один у вас Учитель – Христос»
(за Євангелією від Матвія 23:8)

Кожна цивілізована держава дбає про своє майбутнє. 
Фундамент майбутнього держави закладають най-

менші її громадяни – діти, гнучкі пагінці, зростання яких за-
лежить від якості того наповнення, що їм пропонує держа-
ва, тобто від такого визначення державою мети виховання 
підростаючого покоління. Знайомство з державними доку-
ментами в галузі освіти України, які засвідчують, що у зміс-
товій характеристиці дефініції «мета» одним із її чинників 
обов’язково є або розвиток духовності, або ж виховання 
моральності.

У Законі України «Про дошкільну освіту» (розділ 1, ст. 4, 
п. 3) записано, що дошкільний вік – це період у житті дити-
ни від народження до семи років, базовий етап фізичного 
та духовного становлення. Завданням дошкільної освіти є 
«... сприяння фізичному, психічному та духовному здоров’ю 
дитини, формування у дитини основних норм загальнолюд-
ської моралі, набуття нею життєвого досвіду». У програмі 
«Я у Світі» одним із головних завдань дошкільного закладу 
визначено навчання, але в жодному разі воно не повинно 
відбуватися без духовно-морального розвитку дитини та 
формування у неї основ життєвої компетентності.

В основі духовності лежать моральні принципи життє-
діяльності.

Мораль – це система поглядів і уявлень, норм і оцінок, 
що регулюють поведінку людей у суспільстві, це безпосе-
редня людська поведінка (мотиви вчинків, результати діяль-
ності, почуття, судження у людських стосунках). Це сфера 
суб’єктивних уявлень людини про Добро та Зло.
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Моральність – це практичний аспект моралі, що вті-
люється в поведінці людей. Це здатність творити Добро 
не за зовнішнім примусом, а завдяки внутрішній свідо-

мості та добровільності.
Моральність має ряд чинників: моральні почуття, сенсо-

життєві орієнтири (ідеали, традиції, норми, категорії, прин-
ципи, заповіді, канони, кодекси), моральні переконання, мо-
ральні стосунки (моральна діяльність і моральна поведінка). 

Виховання духовності на основі християнських цінностей 
передбачає формування моральних норм, принципів, ідеа-
лів, понять і чеснот.

Споконвіку українська родина готувала дитину до Добра, 
Милосердя та Любові. За словами С. Русової, український 
народ здебільшого релігійний, віруючий, тому і в родинному 
колі дітей вчили дотримуватися заповідей Божих, які визна-
чали моральні норми та поведінку.

Практика народного виховання передбачає формування 
в кожної людини таких моральних понять, як добро, спра-
ведливість. Отже, моральна людина – це та, яка розвинула 
в своєму характері такі риси: добросовісність, цнотливість, 
шляхетність, доброчесність, праведність, людяність, добро-
зичливість. Дитина не народжується моральною чи амораль-
ною, вона поступово стає такою залежно від того, в якому 
середовищі, в яких умовах вона живе, як виховується.

На превеликий жаль, значна частина сучасних сімей да-
лека від національного укладу родини, з її сімейними тра-
диціями, нормами, правилами поведінки та співжиття, з її 
народною етикою, мораллю, правосвідомістю. Сьогодні ми 
проголошуємо необхідність морального виховання наших 
дітей на традиціях багатонаціональної України, прищеплен-
ня майбутнім громадянам України ідеалів Добра та Краси, 
Гідності та Милосердя, Справедливості, Співчуття та Миру, 
що є підґрунтям для формування духовності.

Моральність і духовність потрібно виховувати з раннього 
дитинства. Дитяче серце надзвичайно чутливе до всього. 
Щодо морального виховання дітей, то в педагогічному ар-

сеналі вихователів і батьків є достатня кількість мето-
дичної літератури.

Авторським колективом під керівництвом завідува-
ча Віри Сучок розроблено низку посібників для виховання 
дітей на духовно-моральну тематику, які відповідають ві-
ковим особливостям дітей молодших, середніх та старших 
груп.

Вихователь проводить заняття один раз на тиждень, у 
другій половині дня та з дозволу батьків.

А. М. Богуш,
доктор педагогічних наук,

академік АПН України,
професор Південноукраїнського

державного університету
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