
Виховна година - диспут «Право і мораль»

Дата проведення:
Місце проведення: 
Обладнання: 
Мета. Формувати усвідомлене розуміння сенсу життя; виховувати високі морально-етичні
ідеали і духовні цінності.
                                                         Хід диспуту: 
   

1. Вступне слово куратора. Актуалізація опорних знань студентів
  Ми  живемо  з  вами  у  третьому  тисячолітті.  Воно  дуже  складне,  суперечливе  та
різноманітне.  Це  час  глобальних  змін,  коли  переосмислюється  більшість  духовних,
етичних, моральних понять.   На екрані ви бачите слайди -  вислови:

«Хай оживає істина стара : людина починається з добра» (Л.Забашта).
«Життя – це те, що люди більш за все намагаються зберегти і менше за все бережуть»
(Ж.Лабрюйєр).
«Життя добрих людей – вічна молодість» (Ш.Нодьє).
«Лише  ті  здатні  відчувати  життя,  кому  часто  доводилося  бути  на  краю
смерті»(А.Ламартін).
«Життя – не страждання і не насолода, а справа, яку ми зобов’язані зробити і чесно
довести її до кінця» (А.Токвіль).
«Жити – значить мати проблеми. Вирішувати їх – значить рости інтелектуально» (Дж.
Гілфорд).

Куратор. Яке висловлювання вам близьке ? З яким - ви не згодні?.
( відповіді студентів )

2. Ознайомлення студентів з основними категоріями етики. Кросворд
Куратор. Я недарма використала ці вислови. Вже зовсім скоро ви здобуте вищу освіту,
отримаєте  диплом  і  вийдете  на  шлях  самостійного  життя.  Яким  буде  це  життя  –  чи
кришталевим, чистим, як джерельна вода, чи сірим і непроглядним, як осінній туман, -
залежить від вас. Адже бути справжньою людиною -  не дуже просто.

Бути людиною  - геройство в наші дні.
   Устати й крикнути з трибун, із помосту:

                                             «О, люди, залишайтеся людьми!».
                    Протягом багатьох століть у людства склалися свої принципи і закони життя ,
моральні принципи.  Останні  втілюють у собі найрізноманітніші прояви добра. До них,
зокрема, належать добро, любов, дружба, справедливість, свобода, милосердя тощо.
1.Щире,  доброзичливе  ставлення  до  інших  людей  та  уважність  до  чужих  потреб.
(Людяність).
2.Готовність і бажання приймати й частувати гостей (Гостинність)
3. Усе, що вважається довершеністю, повнотою позитивних якостей (Досконалість)
4.Властивість людини, яка любить працю, старанно, із запалом працює (Працелюбність)
5.Правильне,  об’єктивне,  неупереджене  ставлення  до  кого  або  чого-небудь
(Справедливість).
6.Здатність не шукати вигоди і не дбати про користь для себе (Безкорисливість).
           На екрані – таблиця. Відгадайте, яке слово зашифроване у понятті. Підказка: всі
слова-відповіді закінчуються на –ість, а скільки букв у слові, ви маєте дізнатися з таблиці
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Отже,тема  нашої   бесіди  сьогодні   «Право  і   мораль». Ми  поговоримо  про  життя
людини  в  суспільстві  та  про  ті  моральні  правила,  які  є   нашими  орієнтирами  у
повсякденних справах. Але спершу  згадаємо значення слів «право» і «мораль».
Студент. Право  –  система  загальнообов’язкових,  визначених  правил  поведінки,  які
встановлюються і  охороняються  державою. Усі  ми – і  юні,  і  дорослі  –  при всіх своїх
відмінностях  є  членами  одного  суспільства  і  маємо  дотримуватись  правил  і  норм,
прийнятих  у  ньому.  На  відміну  від  заповідей  моралі,  релігії  –  «Поважай  старших»,
«Шануй батька, матір», правові норми, як ви знаєте,  мають офіційне вираження – закон.
                     А зараз ми використаємо знання, які отримали на уроках  правознавства, під
час виховних годин і проведемо юридичний брейн-ринг.

3.  Юридичний брейн – ринг 
Питання:
1. Як називають основний закон держави ? (Конституція).
2. До якого віку особа вважається дитиною? (До 18 років).
3.З якого віку настає кримінальна відповідальність за всі види злочинів? ( З 16 років)
4.Документ, що засвідчує особу. (Паспорт)
5. Особа, яка надає юридичну допомогу (Адвокат).
6.Вік громадян, що дає право на участь у виборах ( 18 років).
7.Карне, суспільно небезпечне, заборонене діяння ( дія або бездіяльність), що посягає на
власність, життя і здоров’я людини, права і свободи громадян. (Злочин).
8.Навмисні  дії,  що  грубо  порушують  громадський  порядок  і  виражають  неповагу  до
суспільства. (Хуліганство).
9.Чи звільняє від кримінальної відповідальності незнання закону? ( Ні)
Висновок куратора. Саме так – не звільняє. Звичайно, знати всі закони неможливо, але
знати межу між порушенням і злочином – можливо. Не відповідають за свої вчинки лише
психічно недієздатні люди.
                Уже з перших кроків свого життя ви чуєте від батьків, дорослих: « Не можна так
робити. Це погано». «А от тут ти добре вчинив. Завжди будь таким!» Вам доводиться
чути,  як  люди  оцінюють  один  одного  :  «  Ця  людина  добра,  хороша!»,  «  А  ця  така
неприємна!». Батьки вас повчають: «Не роби людям зла», «Будь добрим, принциповим,
чесним». Що ж це за поняття ? Що ж означає слово «мораль»?

4. Бесіда – диспут  куратора зі студентами. 
Студент. Мораль – система норм, які визначають обов’язки людини щодо суспільства та
інших людей; правила моральної поведінки. Слово прийшло із Франції, а у Францію –із
Стародавнього Риму. Але поняття  про мораль існувало,  зрозуміло,  задовго до того,  як
з’явилось це слово. Пояснення у словнику В.Даля : «Правила для волі, совісті».
Куратор. А якщо простіше: мораль –це загально визначене поняття про те, що таке добре
і що таке погано.  
Студентка.                              Мораль і право, право і закон-
                                               Рушійні сили для життя людини –

А їх знання надасть нам вірний тон.
                                               І розвиток держави – України

Регулювати світ людських стосунків,
 Впровадити державницький процес –

        Все в правознавстві міститься в рахунку –
                                              Розумно й чесно твориться прогрес.



Куратор.  Наш  народ  споконвіку  культивував  лицарські  традиції  виховання  дітей.
Сторіччями на лицарських традиціях формувалась еліта нації.  У велику козацьку добу
діяла система лицарського виховання, яка мала назву – козацька педагогіка. Головна мета
такого  виховання:  плекання  козака-лицаря,  мужнього  громадянина,  із  високим  рівнем
моральності й духовності.
                            Сьогодні в нашому суспільстві склалася невтішна ситуація щодо
моральних норм поведінки людей. Щодня ми змушені наштовхуватися на потворний мур
невігластва, що змінює наше уявлення про призначення людини на Землі. Лайка, а той
бійка в крамниці, на вулиці й навіть у навчальному закладі викликають у нас пасивний
протест,  що виявляється  в бажанні відмежуватися від інших, утекти у свій маленький
світ.  Нецензурні,  цинічні  слова у розмовах підлітків  і  дітей – майбутнього нації  – вже
нікого  не  дивують,  хоча  й  обурюють  свідомих  громадян.  Я  вже  не  кажу  про  ріст
злочинності, що теж стала для всіх звичним явищем. 
                          Отже, саме тепер надзвичайно гостро стоїть проблема вибору: слухняно
плисти за течією дедалі більшої деградації чи обрати шлях самостійного вдосконалення,
морального зростання.  Як ви вважаєте,  що штовхає людей на цинічні,  агресивні  й
навіть жорстокі вчинки?
Студент. На  мою  думку,  жорстокість  породжується  байдужістю  до  інших  та
всепоглинаючим  егоїзмом.  Якщо  у  такої  людини  щось  не  виходить,  вона  ладна
звинувачувати  всіх,  окрім  себе.  Їй  немає  діла  до  почуттів  і   бажань  оточуючих,  вона
розуміє лише себе. І не хоче бачити своїх недоліків.
Студент. Так, я згоден з думкою, що черстві люди- байдужі й самовпевнені. Але вважаю,
що їм притаманна ще  й слабкість волі та характеру. Жорстокість- шлях духовно кволих і
неспроможних  на  рішучі  вчинки  людей.  Можу  запропонувати  своєрідну  формулу
аморальності : це безсердечність плюс слабкість.
5.  Психологічна гра ( Так. НІ. Не знаю)
1.Я завжди відчуваю відповідальність за все, що трапляється в моєму житті.
2.У моєму житті не було б стільки проблем, якби деякі люди змінили своє ставлення до
мене.
3.Я вважаю, що алкоголіки самі винні в своїй хворобі.
4.Вважаю, що у  сварливості та агресивності, які так дратують, найчастіше винні інші
люди.
5.Коли  трапляється  конфлікт,  то  розмірковуючи,  хто  в  ньому  винний,  я  звичайно,
починаю з себе.
6.Я знаю свої недоліки, але хочу, щоб оточуючі ставилися до них поблажливо.
7.Чи багато вам зустрічається на життєвому шляху людей, яким хочеться вклонитися
за їхню безкорисливість і доброту?
Куратор.  Це  останнє  запитання   стосується  й  статті   Алли  Лісової  «Нелегко  бути
людиною» ( газета «Волинь», 28 червня 2008 року), яку я пропоную вам послухати.

(обговорення, відповіді студентів)
Куратор. Так,  ми  не  повинні  забувати  про  важливість  збереження  нашої  моральної
чистоти.  Адже інші  люди оцінюватимуть  нас  за  вчинками,  а  не  за  високими  словами
«Поведінка – це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя», - говорив В.Гете.
                        Отже, пам’ятайте, що протестувати проти морального падіння деяких
громадян  можна  не  лише галасливими  нотаціями  і  красивими повчаннями,  а  й  силою
власного прикладу.  Тож будьте стійкими й терплячими на шляху саморозвитку,  якому
немає  меж.  Цей  процес  надзвичайно  багатогранний  і  тернистий,  але  необхідний  для
духовного здоров’я людини.
                         Я впевнена, що ви оберете благородний  і  високий  шлях  морального
вдосконалення задля збереження свого «Я» у шаленому вирі життя.
                                       У різних ситуаціях залишайтеся на висоті.

         Стежте за своїми думками – вони стають словами.



            Стежте за своїми вчинками – вони стають учинками.
           Стежте за своїми вчинками – вони стають звичками.

              Стежте за своїми звичками – вони стають характером.
                   Стежте за своїм характером, бо він визначає вашу долю!.

 
                      Ми послані на землю, щоб примножувати добро й красу. Творити земний
рай, а не бути лише споживачами. Маємо таке коротке життя, тож хай же не буде в ньому
місця злим помислам.Хай оживає істина проста: людина починається з добра. Тому маємо
виховувати в собі Людину з великої літери.

6. Вправа  «Образ людини в дзеркалі гуманізму»
Продовжити афоризми
 Найстрашніша втрата – це… (втрата духовності)
 Вести бесіду - … ( мистецтво)
 Соромся … ( порожньої душі)
 Поспішай …(творити добро)
 Будь вірним … ( своєму слову)
 Скромність …( прикрашає людину)
 Не одяг красить людину, … ( а добрі діла).


