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ВИХОВАННЯ ЧЕСНОСТІ У ДІТЕЙ: РЕТРОСПЕКТИВА 

ПСИХОПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ А. С. МАКАРЕНКА 

 

Життя людини сьогодні занадто суперечливе: з одного боку, 

має місце актуалізація духовно-моральних цінностей у вияві 

планетарного мислення, глобалізації, визнання необхідності миру, 

стабільності, гуманних відносин, толерантності, єдності, 

взаєморозуміння, професійної компетентності,етики 

відповідальності, а з іншого – соціально-політична і економічна 

ситуація провокують такі аморальні явища, як свідомий обман 

задля наживи,  дезінформація у засобах масової інформації, егоїзм, 

споживацькі настрої, несправедливість, відчуження, рейдерські 

захоплення, пріоритет матеріального над духовним, поляризацію 

суспільства, аморальність тощо. 

Чесність і правдивість – важливі риси характеру людини. 

Вони тісно пов’язані між собою. Проте чесність – поняття ширше, 

ніж правдивість. Вона виявляється не лише в тому, що людина 

правдива, а й усій її поведінці: ставленні до своїх обов’язків, до 

людей, до самої себе і своєї поведінки. 

Чесна людина вимоглива до себе, чесна перед собою. У неї 

немає розходження між словом і ділом. По-справжньому чесна 

людина повинна активно діяти, причому до цієї діяльності її 

повинен спонукати не страх осуду, покарання і. т. д., а внутрішня 

потреба, бажання робити саме так, а не інакше. 

В педагогіці вихованню чесної поведінки дитини приділяють 

значне місце і основну відповідальність за це покладають на 

батьків. Так, А. С. Макаренко зазначає, що чесність не падає з неба, 

вона виховується в сім’ї. В сім’ї можна виховати і безчесність: все 

залежить від методу виховання батьків. На питання, що таке 

чесність, педагог дає відповідь, що чесність є відкрите, щире 

ставлення, а нечесність це таємне, приховане ставлення. У своїй 



праці «Лекції про виховання дітей» А. С. Макаренко наводить 

такий приклад, якщо дитина хоче яблуко і відкрито це заявляє, то 

це буде чесно. Якщо вона це бажання залишає прихованим, але не 

відмовляється від яблука, а намагається взяти його, щоб ніхто не 

бачив, це вже буде нечесно. Коли матір дає дитині це яблуко 

таємно від інших дітей, припустимо, навіть чужих, вона вже 

виховує в дитині таємне ставлення до речей, відповідно, виховує 

нечесність. Однак, великий педагог зазначає, що лише в більш 

старшому віці дитина повинна навчитися розрізняти корисний 

секрет, тобто те, що потрібно приховувати від ворогів недругів, або 

те, що взагалі повинно складати особисте переживання кожної 

людини [2].  

На думку А. С. Макаренка, саме батьки мають уважно 

слідкувати за розвитком чесності у дитини. Вони нічого не повинні 

навмисно ховати від дитини, але мають привчати дитину нічого не 

брати без дозволу, навіть, якщо це лежить на видному місці, або не 

закрите.  

Якщо дитині батьки дали доручення що-небудь купити, 

обов’язково вони мають перевіряти покупки і здачу, і мають це 

робити до тих пір, доки у дитини не виробиться тверде правило 

чесності. Але тут варто зауважити, що А. С. Макаренко наголошує 

на тому, що таку перевірку потрібно робити дуже делікатно, щоб 

дитина не подумала, що ви її в чомусь підозрюєте. 

У даній праці наголошується, що чесність потрібно 

виховувати з раннього віку, якщо до п’яти років цю справу 

запустили, то буде дуже важко виправити запущене [1].  

Поступово настає примирення дитячого «Я» зі своїм 

надуманим ворогом. Дитина починає розуміти обґрунтованість, так 

би мовити, законність моральних вимог і згодом підпорядковується 

їм. У цьому, очевидно, й полягає сутність морального досвіду. В 

процесі набуття цього досвіду відбувається поступовий перехід 

дитини від точки зору «своєї волі», вузького егоїзму, до точки зору 

суспільства. Стаючи совісною, дитина, розвиває в собі вищу форму 

соціального «Я», відчуваючи свій новий зв’язок з навколишнім 

соціальним світом. 

Зрівноваження, примирення нашого «Я» з обов’язком 

призводить до більш високого етапу совісті – любов до добра, 

доброчесності та чесності. Людина, яка вийшла на цей етап, вже 



відчуває внутрішню потребу в доброті, чесності, правдивості, які 

вона реалізує під впливом голосу внутрішнього «Я», голосу совісті. 
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