
№ 2/1 (11) лютий 2018 р.  

 

29 

УДК [373.015.31:17.022.1]:82-94 

Худякова А.А., 

аспірант  

Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти. 

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького  

 

ПОНЯТТЯ ‘‘МОРАЛЬНОСТІ’’, “ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ” ТА ‘‘МОРАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ’’ У ФІЛОСОФСЬКІЙ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ 
 

Анотація На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури розкрито сутність понять 

“моральність”, “відповідальність” та “моральна відповідальність”. Встановлено, що моральність розглядається 

як характеристика особливого виду практичної діяльності людей, що мотивується моральними ідеями, нормами, 

переконаннями та принципами. Відповідальність трактується як якість особистості, яка відображає здатність 

людини відповідати за свої дії, право суспільства піддавати ці вчинки моральному оцінюванню, вміння правильно 

розуміти потреби інших людей як свої особисті. Моральна відповідальність характеризується як самостійно 

прийнята особистістю відповідальність, в її основі лежить виконання норм поведінки у суспільстві, що 

безпосередньо пов’язане зі свободою у моральному виборі, правильним розумінням інших і виявом поваги до кожного. 

Ключові слова: мораль, моральність, відповідальність, моральна відповідальність, учнівська молодь. 

 

Постановка проблеми. Сучасна освіта здебіль-

шого спрямована на розумовий розвиток особис-

тості, на розкриття її інтелектуальних можливос-

тей, при цьому питання морального виховання 

стають менш вагомими та важливими у навчально-

виховному процесі. Засоби масової інформації та 

відкритий простір Інтернету агресивно впливають 

на особистість учнівської молоді, виховуючи таким 

чином людей з низьким рівнем моральності. В 

таких умовах гостро постає питання морального 

виховання молоді, кінцевим результатом якого є 

формування морально відповідальної особистості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-

ма моральності та моральної відповідальності багато-

гранна і багатоаспектна. Так, процес формування 

моральності людини був у центрі уваги філософів-

етиків, психологів, педагогів : Аристотеля, М. Бердя-

єва, О. Духновича, І. Канта, Платона, Г. Сковороди, 

Сократа, К. Ушинського тощо. 

Питання виховання відповідальності стали пре-

дметом наукових досліджень філософів О. Дроб-

ницького, Н. Головко, В. Кременя, Є. Мануйлова, 

В. Маркова; психологів О. Кононко, О. Лазорко, 

М. Савчина, Н. Скорбіліної, Д. Фельдштейна та ін.  

У сучасних наукових дослідженнях Т. Гаєвої, 

М. Левківського розкриваються психологічні 

механізми формування відповідальності, яка 

розуміється авторами як особливий мотив людських 

вчинків, смисловий принцип регуляції поведінки. В 

свою чергу, особливості виховання відповідальності 

розглядались З. Борисовою, М Савчиним, 

співвідношення свободи та відповідальності 

опрацьовувались О. Брушлинським, К. Роджерсом.  

Мета статті – на основі аналізу філософської та 

психолого-педагогічної літератури визначити наукові 

підходи до тлумачення понять “моральність”, 

“відповідальність” та “моральна відповідальність”.  

Основні результати дослідження. 

Педагогічна наука розглядає проблему 

морального виховання учнівської молоді як одну з 

провідних, це і не дивно, адже учнівська молодь – 

це майбутнє людського суспільства. Лише високо 

моральні люди можуть побудувати дійсно щасливе 

майбутнє для себе і нащадків. 

Аналіз наукових джерел засвідчує наявність 

доволі великої різноманітності теоретичних уявлень 

про мораль, моральність, моральне виховання. 

А. Кузьмінський трактує категорію “мораль” як 

“систему цінностей, принципів, норм і правил 

поведінки та діяльності людей, які регулюють 

відносини між ними на гуманній основі” [3, с. 131].  

Мораль не виникає сама по собі, це результат 

виховного процесу в школі та сім’ї. Так, у 

філософському розумінні моральне виховання – це 

“виховна діяльність школи і сім’ї, що має на меті 

формування стійких моральних якостей, потреб, 

почуттів, навичок, звичок поведінки на основі 

засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участі 

у практичній діяльності [8, с. 27]. 

О. Брежнєва, О. Марусенко, Н. Письменна, Т. 

Шклярова визначають моральне виховання як 

“прищеплення і розвиток моральних почуттів, 

переконань і потреб поводити себе згідно з 

моральними нормами, що діють у суспільстві” [4, с. 6].  

Основною метою морального виховання є 

формування моральності особистості, закладення 

розуміння моральних норм та їх дотримання.  

Так, О. Брежнєва, О. Марученко, Н. Письменна 

і Т. Шклярова визначають, моральність як етичне 

поняття, яке у широкому розумінні є синонімом 

моралі. Моральність – це характеристика 
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особливого виду практичної діяльності людей, що 

мотивується моральними ідеями, переконаннями, 

нормами та принципами [4, с. 216].  

Тобто, моральність особистості визначається як 

сукупність її свідомості, навичок і звичок, що пов’язані 

з дотриманням цих норм, правил та вимог. Процес 

формування моральності можливий при переході 

моральних норм, правил та вимог у знання, навички та 

звички поведінки людини та їх обов’язкове виконання. 

Так, моральність в свою чергу переходить в нову 

категорію – моральна відповідальність. 

На думку Демокрита, відповідальність виступає 

продуктом культури і є результатом виховання та 

соціалізації. Сократ визначав, що відповідальність 

– невід’ємна характеристика індивіда, як 

справедливість, доброчесність. Тому, першим 

обов’язком громадянина було отримання глибоких 

знань та наявність власних переконань, думок. 

Інший філософ, Платон, сформулював свою 

думку таким чином: від ідеї – до дійсності, від 

належного – до сущого. Він стверджував, що в 

системі формування відповідальності особистості 

мають бути заборони щодо виховання, виступав за 

сувору та непідкупну цензуру творів, які можна 

використовувати в процесі виховання. 

Аристотель, в свою чергу, визначав, що 

відповідальність виникає тоді, коли правильно 

спрямований розум узгоджується з рухом почуттів, 

а рух почуттів – з розумом [2]. 

Отже, у стародавні часи відповідальність 

розглядалася як складова моральної зрілості. 

Н. Стаднік пов’язує історико-педагогічний аспект 

визначення сутності відповідальності особистості з 

роботами засновників гуманістичного напряму у ви-

хованні. Так, Я. Коменський у структурі особистості 

головним вважав почуття совісті та обов’язку, що 

виявляються через її відповідальність. Ж.-Ж. Руссо 

одним із перших впровадив у науковий обіг поняття 

“індивідуального обов’язку особистості” [6, с. 96]. 

Відповідальність, за переконанням академіка І. 

Беха, передбачає визначення людиною єдиної 

активної причетності до соціального і природного 

світу, і це визнання є не стільки результатом 

оцінки особистості іншими людьми, скільки її 

власним переконанням, маральним принципом. 

Внутрішній світ відповідальної особистості завжди 

відкритий для соціальних потреб, пріоритетів, 

людських цінностей. І. Бех наголошував : 

“відповідальність виявляється лише у вільних 

вчинках і діях особистості” [1, c. 585]. 

Виходячи з вище сказаного, виникає необхідність 

визначити такий вид відповідальності, як моральна 

відповідальність. Так, в працях Є. Суханова моральна 

відповідальність описується як відповідальність осо-

бистості не лише перед іншими членами суспільства, 

а й її відповідальність перед самою собою, що трак-

тується як відповідальна поведінка, моральний 

обов’язок, почуття обов’язку і готовність звітувати 

про свої дії [7]. 

Н. Романів трактував у більш вузькому сенсі 

моральну відповідальність, визначаючи її як 

самостійно прийнята особистістю відповідальність, 

яка постає у ролі обов’язку та виконання норм 

поведінки у суспільстві [5, с. 142]. 

Моральна відповідальність займає визначне місце 

в піраміді моральних цінностей. Вона поєднується не 

лише з обов’язками особистості, соціальним 

примусом, а й з сильним переконанням правильності 

дій, має об’єктивно-суб’єктивний характер.  

Висновки та пропозиції. Аналіз науково-

педагогічної літератури з проблеми дослідження 

дозволив з’ясувати одностайність дослідників у 

розумінні важливості формування моральної 

відповідальності як морально-етичної якості 

особистості учнівської молоді. 

Ми дійшли висновку, що моральна 

відповідальність є інтегративною якістю 

особистості, що поєднує в собі моральну та 

соціальну зрілість, поведінку, що основується на 

усвідомленні та прийнятті моральних норм та 

цінностей, знань, умінь, переконань, почуттів і 

здібностей людини, що розкриваються в різних 

ситуаціях морального вибору та діяльності з 

огляду на прийняті в певному соціокультурному 

середовищі принципи, ціннісні пріоритети і т. ін. 

Перспективами подальших розвідок у цьому 

напрямі є дослідження та обґрунтування критеріїв, 

показників і рівнів сформованості моральної 

відповідальності учнівської молоді. 
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Худякова А.А. 

ПОНЯТИЕ “НРАВСТВЕННОСТИ”, “ОТВЕТСТВЕННОСТИ” “НРАВСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ” 

В ФИЛОСОФСКОЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

На основе анализа философской, психолого-педагогической литературы раскрыта сущность понятий 

“нравственность”, “ответственность”, “нравственная ответственность”. Установлено, что нравственность 

рассматривается как характеристика особенного вида практической деятельности людей, которая мотивируется 

моральными идеями, нормами, убеждениями и принципами. Ответственность трактуется как качество личности, 

которое отражает способность человека отвечать за свои действия, право общества подвергать эти поступки 

моральной оценке, способность правильно понимать потребности других людей как свои собственные. Моральная 

ответственность характеризируется как самостоятельно принятая личностью ответственность, в основе 

которой лежит соблюдение норм поведения в обществе, что непосредственно связано со свободой в моральном 

выборе, правильным пониманием других и проявлением уважения к каждому. 

Ключевые слова: мораль, нравственность, ответственность, нравственная ответственность, учащаяся молодёжь. 

 

Khudyakova А.  

CONCEPT OF “MORALITY”, “RESPONSIBILITY” AND “MORAL RESPONSIBILITY” IN 

PHILOSOPHICAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE 

On the basis of the analysis of philosophical, psychological and pedagogical literature, the essence of the concepts of 

"morality", "responsibility" and "moral responsibility" is revealed. It is established that morality is viewed as a characteristic 

of a special kind of practical activity of people, which is motivated by moral ideas, norms, beliefs and principles. 

Responsibility is interpreted as the quality of the individual, which reflects the ability of a person to be responsible for their 

actions, the right of society to subjugate these acts to moral assessment, the ability to correctly understand the needs of other 

people as their personal. Moral responsibility is characterized as an independently accepted personality of responsibility, it is 

based on the implementation of rules of conduct in society, which is directly related to freedom in moral choice, the right 

understanding of others and a manifestation of respect for everyone. 

Key words: morality,  responsibility, moral responsibility, pupils' youth. 
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