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ОСОБИСТОСТІ 

 

Постановка проблеми. Важливою проблемою сучасної 

української освіти виступає її авторитарність, що перешкоджає 

вільному самовиявленню особистості, її творчих сил і можливостей. 

Як наслідок, людина зростає інертною та байдужою як до себе, так і до 

свого оточення. Такий підхід не сприяє духовному розвитку 

особистості, бо віднімає в неї право на свободу думки, свободу 

помилки, свободу вибору.   

Зв’язок проблеми з теоретичними та практичними 

завданнями. Виховання вільної особистості сприяє розвитку її 

духовних сил та творчого потенціалу. Зокрема, свобода відкриває в 
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людині безмежні можливості в її професійному становленні, сприяючи 
появі конструктивних ідей, творів мистецтва, нових відкриттів і 

винаходів. 

Аналіз публікацій. Дану проблему вивчали такі відомі вчені та 

митці, як Б. Раш, Ст. Холл, А. Неїл, А. Маслоу, К. Роджерс, А. Камю, 

В. Бехтерєв, Л. Виготський, К. Станіславський, В. Сухомлинський. 

Вони вважали свободу біологічно обумовленою і такою, що сприяє 

виявленню та розвитку потенційних можливостей особистості, 

водночас роблячи її свідомою і відповідальною.  

Мета даної статті полягає у визначенні ролі та місця свободи у 

вихованні духовності особистості. 

Виклад основного матеріалу. Роль свободи та її місце в житті 

людини важко переоцінити. Про неї мріяли, її оспівували, за неї 
боролися та віддавали життя в усі часи, починаючи з сивої давнини та 

закінчуючи сучасністю. Свобода є і залишається справжнім духовним 

форпостом таких моральних чеснот особистості як почуття власної 

честі та гідності, котрі, за висловом видатного російського лікаря-

фізіолога і психіатра В. Бехтерєва, “забезпечують людину від 

моральної загибелі” [1, с. 314].  

Тому свобода є тією духовною цінністю, яку слід поважати та 

оберігати. За словами відомого французького філософа, письменника 

та драматурга А. Камю “вмирати має сенс лише за свободу, тому що 

лише тоді людина впевнена, що вона вмирає не остаточно” [2].  

На жаль, сьогодні ціна свободи значно знизилася. Нею легко 
жертвують в ім'я власного добробуту і процвітання. Цьому сприяють, 

як правило, сучасна псевдокультура та масмедіа, котрі всіляко 

пропагують культ продажності і підкупності. Їхньою основною 

жертвою стає переважно молодь. І це не випадково. Адже, зокрема, в 

школах замість атмосфери свободи та відкритості панує дух 

авторитаризму, що авжеж не сприяє вихованню вільних, 

самодіяльнісних, творчих особистостей, здатних виражати власну 

думку, почуття і фантазію. Вже з раннього дитинства дитину 

буквально засипають різними приписами та правилами, що неначе 

сітка обплутує її волю. Пізніше у школі додаються ще й знання, котрі 

часто замість того, щоб активізовувати творчі сили учня, лише їх 

придушують.  
Вступивши до ВНЗ, учорашній учень опиняється в тих самих 

умовах, в яких він перебував попередні одинадцять років. Та ж сама 

авторитарна система навчання, ті ж оцінки, та ж неувага до 
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внутрішнього світу особистості, її потреб, мрій та прагнень. Ілюзією 
виявляється і таке омріяне студентське самоврядування. Саме через 

таке ставлення вчителя до учня, – зауважував В. Сухомлинський, – ми 

маємо бездушних та отупілих від влади керівників-бюрократів, котрі 

стали такими саме через відповідне ставлення до них у роки 

дитинства. Тому педагог закликав своїх колег виховувати учня 

ласкою, адже таке виховання утверджує в особистості самоповагу та 

віру у власні сили. “Я не вірю в успіх покарання, в якому є хоч 

краплина приниження людської гідності”, – зазначав педагог [3, c. 48]. 

Брак уваги до внутрішнього світу особистості, її особливостей і 

можливостей перетворює навчання на каторгу, а дітей на каторжників. 

“Біда багатьох учителів у тому, що вони вимірюють і оцінюють 

духовний світ дитини лише оцінками та балами, поділяючи всіх учнів 
на дві категорії в залежності від того, вчать  або  не вчать діти уроки”, 

– зауважував В. Сухомлинський [4, c. 11]. 

На противагу нашій освіті, західна освіта побудована на засадах 

поваги до особистості, її прав і свобод. Для неї створюються відповідні 

умови, за яких особистість має можливість почуватися “вільною бути 

дивною, вільною робити помилки, вільною вчитися у того, що її 

оточує, у свого приятеля та власного досвіду” [5, c. 136]. 

Американський психолог і педагог Ст. Холл вважав свободу 

природною атмосферою та життєвою стихією студентського життя. 

Так звісно свобода, на думку вченого, несе і можливість морального 

занепаду особистості, але все ж вона дає кращі результати за примус. 
Почуття особистої свободи є абсолютно  необхідним для моральної 

зрілості, і як істина не може бути знайдена без можливості 

помилятися, – зазначав учений [6, c. 44].  

Американський лікар-психіатр, активний учасник війни за 

незалежність Сполучених Штатів Америки Б. Раш доводив, що 

свобода особистості за демократичного способу правління виступає 

чинником, який сприяє фізичному здоров'ю організму [7, с. 164]. 

Свобода має в собі фізіологічне підґрунтя. Зокрема її 

стимулятором виступає “рефлекс свободи”, що, за словами Ю. Фролова, 

і забезпечує вільне розповсюдження нервового процесу, обумовлюючи 

свободу рухових угруповань та проявляючись у підсиленій і цілком 

координованій реакції на різні утискаючі подразники. “Таким чином, 
“рефлекс свободи” в своїх найвищих проявах виступає символом вищої 

досконалості усієї поведінки і надання свободи розвитку має бути 

основною вимогою педагогіки” [8, c. 299-300]. 
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Л. Виготський вважав, що педагог має виходити із так званих 
нижчих, егоїстичних почувань учня як найпервісніших, основних та 

сильних, і вже на їх основі закладати фундамент духовного розвитку 

особистості. Таким чином, зазначає психолог, можна вивести із 

вузького особистого кола усі егоїстичні почування дитини, тобто, 

наприклад, навчити її реагувати гнівом на образу своєї країни так 

само, як вона реагує на образу по відношенню до себе. [9, с. 207].  

На думку американських педагогів Дж. Дьюї та Е. Дьюї 

“свобода для дитини це неначе можливість випробувати всі свої 

спонукання та імпульси по відношенню до людей і речей, серед яких 

вона живе, визначити характер цих імпульсів, для того, щоб 

звільнитися від шкідливих та розвинути корисні для себе та інших... 

Дуже багато втрачається за суто зовнішнім придушенням поганого; 
часто це однаковим чином заважає виявленню доброго” [10, с. 81].  

“Діти в школі, – зазначають педагоги, – повинні користуватися 

свободою, тому що повинні розуміти, що означає свобода, коли їм 

доведеться брати участь в керуванні країною, мають розвивати в собі 

позитивні якості – ініціативу, незалежність, винахідливість – тоді, можна 

сподіватися, зникнуть недоліки та зловживання демократії” [10, c. 171].  

Свобода необхідна також і в творчості. Зокрема, видатний 

російський актор, режисер і педагог К. Станіславський вважав великим 

злом для творчого процесу м'язеві судороги та тілесні затиски, які 

спотворюють артиста і заважають йому грати. Зокрема, якщо вони 

створюються в голосовому органі, то людина з прекрасним голосом 
починає сипіти та хрипіти. Через затиск в ногах, актор ходить неначе 

паралітик, руки перетворюються на шлагбауми. Але гірше всього, 

коли затиск утверджується на обличчі і викривлює його, паралізуючи 

міміку. Тоді очі витріщаються, судома м'язів надає неприємного 

виразу обличчю, що не відповідає тому почуттю, котре переживає 

артист. Затиск у дихальній діафрагмі порушує правильність процесу 

дихання, викликаючи задишку. “Всі ці умови не можуть не 

відображатися шкідливо на переживанні, на зовнішньому втіленні 

цього переживання та на загальному самопочутті артиста”, – зазначав 

режисер [11, с. 149]. 

Те ж стосується і педагога, який має як і артист одухотворяти 

навчальний матеріал, вдихаючи в нього життя та власну душу. А для 
цього педагог повинен позбавлятися своїх внутрішніх комплексів і 

відповідних затисків, що заважають йому належним чином грати свою 

роль. Свобода активізує творчий потенціал особистості.  
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Відомий італійський педагог М. Монтессорі вбачала свобод у 
особистості в її активності [10, цит. за с. 83]. 

Подібну думку ми знаходимо і в американського психолога та 

педагога А. Маслоу, який вивчаючи самоактуалізуючих 

(самодіяльнісних) людей, відзначав в них здатність до самоуправління, 

незалежного оцінювання і прийняття самостійних рішень. Їх сфера 

зацікавлень вражає своїм розмаїттям та всеосяжністю, внаслідок чого в 

своїх міркуваннях вони нагадують філософів. Вони мають більшу 

“свободу волі” (“free will”) і менше за звичайну людину скуті різними 

правилами та догмами [12]. 

На жаль, останнім часом помічається тенденція відмови людини 

від свободи, а разом з нею і від власного “Я”. Дану проблему підняв 

свого часу американський соціолог та психолог Еріх Фромм. Він 
зокрема зауважував, що причиною втечі людини від свободи є втрата 

зв'язку з тими цінностями, котрі сприяли її індивідуалізації і 

становленню як особистості. Через такий стан речей людина 

почувається морально самотньою та безпомічною, що робить її 

вразливою перед зовнішніми загрозами власної безпеки. “Виникають 

сильні тенденції втечі від свободи до підкорення або до будь-яких 

інших відносин з людьми та світом, до відносин, що обіцяють 

звільнення від невизначеності, навіть якщо це позбавляє людину її 

свободи” [13, цит за с. 43]. 

Отже, робить висновок Фромм, людина має володіти одночасно  

і високим ступенем зв'язаності з іншими  і свободою від обмежень, що 
перешкоджають процесу її індивідуалізації. 

Тому особистість для того, щоб бути по-справжньому вільною 

має брати активну участь в суспільному житті країни, виявляючи у 

своїй діяльності власні можливості та здібності. Проте, така діяльність, 

на думку В. Бехтерєва, має передбачати “вільне змагання особистості в 

усіх сферах діяльності та вільний обмін думок” [1, с. 314]. 

Висновки. Виходячи з вищесказаного, свобода відіграє важливу 

роль у вихованні в людини не лише особистісно-моральних рис, таких 

як почуття власної гідності та честі, але й суспільно-моральних, 

зокрема, почуття обов'язку і патріотизму. Водночас свобода сприяє 

духовному розкріпаченню, активізації творчого самовираження та 

самоствердженню особистості. Свобода виступає основою фізичного і 
духовного здоров'я особистості.  
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СВОБОДА ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИХОВАННІ ДУХОВНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ 
 

Автор статті розглядає свободу як передумову духовного 

розвитку особистості. Свобода сприяє самоактуалізації і творчому 
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розвитку особистості. Водночас свобода виховує в людині такі 
моральні риси характеру як честь та гідність. Свобода дарує 

можливість творчої взаємодії і взаєморозуміння між людьми.  
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СВОБОДА И ЕЁ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Автор статьи рассматривает свободу как предпосылку 
духовного развития личности. Свобода содействует самоактуализации 

и творческому развитию личности. В тоже время свобода воспитывает 

в человеке такие моральные черты характера как честь и достоинство. 

Свобода дарит возможность творческого взаимодействия и 

взаимопонимания между людьми.  

 

Ключевые слова: свобода, духовность, творчество, 

самоактуализация, самоуважение, взаимодействие, творческая 

личность.  
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THE FREEDOM AND HER ROLE IN EDUCATION OF SPIRITUALITY 

OF PERSONALITY 

 

The freedom is premise of spiritual development of personality. 

Freedom is assisting of Self-actualization and creative development of 

personality. Freedom is educating man's honour and dignity. Freedom is 

giving possibility of creative interaction and mutual understanding between 

people.  
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respect, interaction, creative personality.


