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СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ Ж.-Ж. РУССО
І СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Радикальні соціально-економічні зміни, які відбуваються у нашому
суспільстві, зміна системи ціннісних орієнтирів викликають нагальну потребу у
пошуку нових шляхів і методів у системі освіти і виховання. Цілком природно, що
філософська рефлексія часто спрямовується на педагогічні ідеї, а філософські
вчення стають керівництвом у вихованні й освіті. Сучасним потребам розвитку
філософської думки та теоретичного забезпечення реформ у сфері освіти особливо
відповідає вивчення спадщини мислителів, у чиїй творчості початки філософії, як
концентрованого виразу культури і педагогіки злиті в неподільну єдність. Саме
такий синтез знаходимо у творчості видатного філософа епохи Просвітництва
Жан-Жака Руссо.
Ж.-Ж. Руссо обґрунтовує розуміння філософсько-педагогічної концепції як
системи, в якій виховання повинно бути природним, тобто відповідати вікові
дитини і здійснюватися на лоні природи. Філософ вважав головним природним
правом людини – право на свободу і висунув ідею вільного виховання, у зв’язку з
чим виступав проти авторитаризму у вихованні, заперечував необхідність
покарання дітей. Основою педагогічної системи Ж.-Ж. Руссо є принципи:
гуманізму, природовідповідності, свободи, індивідуального підходу до дітей. У
праці «Про виховання» Ж.-Ж. Руссо поділив виховання на періоди: 1 період – від
народження до 2 років (основою всього є фізичне виховання); 2 період – від 2 до
12 років (основою є розвиток зовнішніх відчуттів); 3 період – від 12 до 15 років
(основою є розумове і трудове виховання); 4 період – від 15 років до повноліття
(основним є моральне і статеве виховання).
Уперше в історії педагогіки мислитель обґрунтовує метод морального
виховання. Механізм цього методу полягає не в декламаціях і вимогах, а є шляхом
безпосереднього особистого переживання дитиною наслідків зроблених нею
вчинків, у накопиченні власного морального досвіду. Ж.-Ж. Руссо висуває три
задачі морального виховання: 1) виховання добрих почуттів (виховання серця,
тобто спостерігаючи за картинами людських страждань і самому можна прийти до
висновку, що саме реальні справи виховують добрі почуття); 2) виховання добрих
суджень (здійснюється в результаті вивчення біографії великих людей);
3) виховання доброї волі (може бути лише при здійсненні добрих справ). Отже,
Ж.-Ж. Руссо – людина, що змінила і запровадила нові засади які не втрачають
своєї актуальності у сучасному освітньому процесі.
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ЕТИЧНИЙ ВИМІР НАУКИ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Чим далі йде час, тим інтенсивніше людина застосовує свої знання у різних
сферах. А чи треба це людству? Чи здогадувався, наприклад, Р. Бекон, скільки
людей буде застрелено через його винахід, через порох? Або ситуації з атомними
електростанціями (і таке інше), коли головна їх ціль – це забезпечення людей
потужною енергією за невеликий час та у великих розмірах, але наслідки від таких
станцій можуть бути дуже і дуже небезпечними для людства. Згадуючи трагедію з
Чорнобильською атомною електростанцією, ми бачимо живий приклад, коли
люди думали більше про свій тимчасовий комфорт, про найшвидшу користь від
станції. Проте безпеці станції у випадку аварії було відведено набагато менше
уваги і тих же грошей.
Людина повинна раціонально підходити до прийняття рішень у сферах науки,
техніки, хімії і таке інше. Бо за кожним таким винаходом, за кожною новою
формулою якогось штучного віруса ховається жахлива загроза. Як ми бачимо
історично, людина страждала, страждає, і, мабуть, буде страждати від того, що
людський фактор завжди дасть про себе знати. Отже треба максимально
продумати, обчислити можливі ходи при загрозі того чи іншого виноходу(хто
знає, що було б, якби система безпеки вже названої ЧАЕС була вище класом, і
навіть перевірена на штучну аварію).
Так, людина повинна керуватись і етикою також, перш ніж буде виводити
науку на новий рівень. Гарним прикладом з літератури може стати роман Курта
Вонегута «Колискова для кішки». В книзі розповідається про те, як може загинути
абсолютно все, якщо небезпечний винахід (у даному випадку хімічний елемент
лід-9, який здатен перетворювати звичайну воду на лід) буде в руках
безвідповідальних людей.
Таких прикладів можна знайти в історії і в літературі безліч. Щодо останньої,
то можна також пригадати роман Рея Бредбері «451 градус по Фаренгейту», де
мова йде про те, як може деградувати людство, якщо воно надасть електроніці
занадто велике значення. Якщо людину створила праця, то якщо зводити цю
працю до мінімуму, то що ж з нами буду? Перш ніж у добу глобалізації надавати
перевагу комфорту та мобільності, треба запитати себе, а що буде далі? А до чого
це може призвести? А чи дійсно від цього буде користь? Ключовий момент – це
майбутнє того чи іншого винаходу/пристрою. Сьогодні це дійсно може бути
необхідним людству, а завтра це може стати причиною катаклізму чи чимось у
такому дусі.
Отже, чим далі просувається наука у своїх відкриттях, тим свідомішою
повинна бути і сама людина, щоб дати раду с тим, що вона створила. І щоб
застосовувати винаходи за призначенням, а не на допомогу насиллю.
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