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Одним з концептуальних підходів організації освітнього процесу в
Новій українській школі є виховання на цінностях – формування в учнів
ціннісних ставлень і суджень, «які слугують базою для щасливого особистого
життя та успішної взаємодії з суспільством» [3, с. 19]. Діяльність Нової
української школи «буде організовано за моделлю поваги до прав людини,
демократії, підтримки добрих ідей» [3, с. 20].
До Першого уроку в 2018/2019 навчальному році фахівцями Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
підготовлено рекомендаційний бібліографічний список «Добротворення –
наша мета», який складається з 4 розділів:
І. Ідеї добротворення: теоретичний аспект.
ІІ. Педагогіка добра в спадщині В. О. Сухомлинського.
ІІІ. Добротворчі ідеї в освітньому процесі закладів загальної середньої
освіти.

IV. Розробки уроків і сценарії виховних заходів.
У кінці списку вміщено додатки:
Додаток 1. Вислови відомих людей про добро.
Додаток 2. Прислів’я та приказки про добро.
Список адресовано вчителям, класним керівникам і вихователям
закладів загальної середньої освіти.
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зла у соціальній поведінці / Георгій Балл // Естетика і етика педагогічної дії :
зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац.
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філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 1. – С. 31–38. –
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У статті проаналізовано творчу спадщину видатного українського
письменника і вченого І. Я. Франка в аспекті добро- і анти-добро-дії
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шк.,
1976–1977. –
Текст
доступний
в
Інтернеті:
http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційно-бібліографічні-ресурси/видатні-педагоги/
сухомлинський-в-о/ (дата звернення: 14.08.2018).
Т. 1 : Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості ; Духовний
світ школяра ; Методика виховання колективу. – 1976. – 654 с.
Т. 2 : Формування комуністичних переконань молодого покоління ; Як
виховати справжню людину ; Сто порад учителеві. – 1976. – 670 с.
Т. 3 : Серце віддаю дітям ; Народження громадянина ; Листи до сина. –
1977. – 670 с.
Т. 4 : Павлиська середня школа ; Розмова з молодим директором. –
1977. – 640 с.
Т. 5 : Статті. – 1977. – 639 с.

34. Сухомлинський, В. О. Бути людиною : [оповідання, казки]
/ В. Сухомлинський. – [Харків] : Белкар-книга, [2013]. – 60, [3] с. : кольор.
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Додаток 1
ВИСЛОВИ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ПРО ДОБРО
Августин (християнський теолог і церковний діяч)
«Кожна істота, до тих пір поки існує, повинна володіти властивістю
доброти так само, як володіє властивістю існувати».
Бекон Френсіс (англійський політик, державний діяч, вчений, філософ і
есеїст)
«Зі всіх чеснот і достоїнств душі найбільша гідність – доброта».
Вольфром Жорж (французький літератор)
«Робити людям добро легше, ніж бути добрим».
Голсуорсі Джон (англійський письменник)
«Доброта – риса, надлишок якої не шкодить».
Гузар Любомир (український релігійний діяч, патріарх-предстоятель
Української Греко-Католицької Церкви (2001–2011))
«Ціль свободи є робити добро».
Гюго Віктор (французький письменник, драматург, поет, публіцист,
громадський діяч)
«У внутрішньому світі людини доброта – це сонце».
Довженко Олександр Петрович (український радянський письменник,
кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографу)
«Життя коротке, поспішайте творити добро».
Емерсон Ральф Уолдо (американський есеїст, філософ, поет та лідер
трансценденталістського руху на початку XIX ст.)
«Скільки в людині доброти – стільки в ній і життя».
Кант Іммануїл (німецький філософ)
«Прекрасне – це символ морального добра».
Коменський Ян Амос (чеський теолог, мислитель, педагог, письменник)
«Коли вчителі будуть привітні та ласкаві, не будуть відштовхувати від
себе дітей своїм суворим поводженням, а будуть приваблювати їх своєю
прихильністю, манерами і словами... Коли вчителі будуть ставитися до учнів
з любов’ю, тоді вони легко завоюють їх серце так, що дітям буде приємніше
бути в школі, ніж вдома».
Конфуцій (давньокитайський філософ та політичний діяч)
«Спробуйте бути хоч трохи добрішими – і ви побачите, що будете не в
стані скоїти дурний вчинок».
Костенко
Ліна
Василівна
(українська
письменниця,
поетесашістдесятниця)
«Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом».

Крищенко Вадим Дмитрович (український поет-пісняр)
«Я вірю в силу доброти, добро завжди сильніше злого... ».
Манн Томас (німецький письменник, філантроп, есеїст)
«Не стільки у віру я вірю, скільки в доброту, яка і без віри легко
обходиться, і навіть може бути продуктом сумніву».
Мор Томас (англійський письменник, філософ, державний діяч)
«Усі ми цінуємо добро, лише втрачаючи його безповоротно».
Поуп Александер (англійський поет XVIII ст., реформатор англійської
віршованої просодії, перекладач Гомерової «Іліади», сатирик, філософ)
«Верх щастя на вершині Доброти».
Рамішвілі Силован (псевдонім групи авторів)
«В людині добро утверджується вихованням».
«Добро і щастя ходять разом».
«Добрі справи творяться добрими людьми».
«Пам’ятати добро – також добро».
Руссо
Жан-Жак
(французький
філософ-просвітник,
письменник,
композитор)
«Проти всього можна встояти, але тільки не проти доброти».
«Доброта, висловлена нам якою-небудь людиною, прив’язує нас до неї».
Руставелі Шота (грузинський поет)
«Зло миттєве в цьому світі, невідбутна доброта».
Сент-Екзюпері Антуан де (французький письменник і авіатор)
«Поспішайте творити добро!».
«Може краще не знищувати зло, а плекати добро?».
Сервантес Мігель де (іспанський новеліст, драматург і поет, класик
світової літератури)
«Великі люди здатні на велику доброту».
Сковорода Григорій Савич (український просвітитель-гуманіст, філософ,
поет, педагог)
«Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя».
Сократ (давньогрецький філософ)
«Добрим людям слід довірятись словом і розумом, а не клятвою».
Сухомлинський Василь Олександрович (видатний український педагоггуманіст)
«Ви живете серед людей. Кожен ваш вчинок, кожне бажання
позначаються на людях... Робіть так, щоб людям, які оточують вас, було
добре».

«Дякуй за найменше добро, виявлене по відношенню до тебе, за
чуйність, за послугу. Дякуй за те, що тобі поступилися, що тебе стримали від
необачного кроку, що довели тобі твою неправоту».
«Кожне слово вихователя повинно нести в собі добро, справедливість,
красу – в цьому суть наших повчань. У цій справі немає дрібниць. Одне ваше
слово може зруйнувати в дитини віру у вас як вихователя, збентежити дитячу
душу».
«Роби добро не тільки тоді, коли тебе не бачать люди. Значно більше
треба для того, щоб залишатися людиною тоді, коли тебе ніхто не бачить».
«Я переконаний, що лише людяністю, ласкою, добротою, так, простою
людською добротою можна виховати справжню людину... Я домагаюся того,
щоб наша школа була школою сердечності».
Марк Твен (американський письменник, гуморист, сатирик, публіцист,
видавець)
«Доброта – це те, що може побачити сліпий і почути глухий».
Торо Генрі Девід (американський письменник, мислитель, натураліст,
громадський діяч)
«Доброта – це єдине вбрання, яке ніколи не псується».
«Найніжніші рослини прокладають собі шлях через найжорсткішу
землю, через тріщини в скелях. Так і доброта. Який клин, який молот, який
таран може зрівнятись із силою доброї, відвертої людини?! Ніщо не може
протистояти їй».
Уайльд Оскар (видатний ірландський англомовний поет, драматург, прозаїк,
есеїст)
«Коли ми щасливі, ми завжди добрі. Але коли ми добрі, ми не завжди
щасливі».
Хун Цзичен (китайський письменник, поет і філософ)
«Добротою можна часто заподіяти шкоду, тому, коли хочеш зробити
добро, ретельно все зваж».
Шевченко Тарас Григорович (український поет, письменник (драматург,
прозаїк), художник (живописець, гравер), громадський та політичний діяч)
«Раз добром нагріте серце – вік не прохолоне».

Додаток 2
ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ ПРО ДОБРО
«Все добре переймай, а зла уникай».
«Вчися доброму – погане на ум не піде».
«Де є добрі люде, там біди не буде».
«До доброї криниці дорога втоптана».
«Добре слово людині – що дощ у посуху».
«Добре ім’я краще багатства».
«Добре чути далеко, а зле ще далі».
«Добрий початок – половина діла».
«Добро творити – себе веселити».
«Доброго тримайся, поганого цурайся».
«Доброму завжди добре».
«Доброта без розуму пуста».
«Живи добріше, будеш всім миліше».
«Зробивши добро, не дорікай, а від добра і надалі не відставай».
«Ласкаво тоді добро, коли люди похвалять».
«Не одежа красить людину, а добрі діла».
«Погано тому, хто добра не робить нікому».
«Робиш добро – не кайся, а робиш зло – на зло й сподівайся».
«Сіяти Добро – добро і пожинати».
«Хочеш собі добра, не роби нікому зла».
«Хто добре серце має, той усе здолає».
«Хто людям добра бажає, той і собі має».
«Хто не робить добре людям, той і сам себе не любить».
«Часок у добрі побудеш – все горе забудеш».

