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Анотація 

У статті презентується структура соціальної справедливості у педагогічній взаємодії 

як процесу, складовими якого є когнітивна, емоційно-ціннісна та поведінкова. 

Елементами когнітивної складової є знання учасників педагогічної взаємодії по соціальну 

справедливість, їх уявлення про це явище та переконання в необхідності дотримання 

вчителем норм соціальної справедливості у взаєминах з учнями. Емоційно-ціннісна 

складова включає ціннісне ставлення учасників педагогічної взаємодії до соціальної 

справедливості та їх переживання, які виявляються в почутті справедливості. Поведінкова 

складова характеризує прояви когнітивної та емоційно-оцінної в поведінкових проявах 

вчителя й учнів. 

 

Annotation 

The article presents the structure of the social justice development in the pedagogical 

cooperation as a process. It has cognitive, emotional-valued and behavioral components. There is 

mentioned that the elements of the cognitive component are the knowledge of the participants of 

the pedagogical cooperation, theirs’ idea about this phenomenon and the conviction in the 

teacher’s necessity of sticking to the rule of the social justice in the relations with pupils. 

Emotional-valued component consists of the valued treatment of the participants of the 

pedagogical cooperation to the social justice and theirs’ excitements that appear in the feeling of 

justice. There is mentioned that behavioral component characterizes the aspect of cognitive and 

emotional-valued components in the behavioral aspects of teachers and pupils. 
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Вступ 

 

Соціальна справедливість як однин із різновидів справедливості була і залишається 

предметом вивчення соціальної філософії та соціально-політичних наук, але останнім часом 

почала привертати увагу представників психологічної науки. Психологічний зміст поняття 

соціальної справедливості зводиться до створення для кожної особистості рівних 

можливостей для реалізації своїх здібностей, отримання заслуженої винагороди чи 

покарання за результати своєї діяльності. Основоположними принципами соціальної 

справедливості є принцип рівності усіх учасників соціальної взаємодії та принцип 

урахування їхніх нерівних можливостей. У педагогічній взаємодії соціальна справедливість 

встановлюється за умови наявності у вчителя особистісної якості (цінності) соціальної 

справедливості, яка виявляється у взаємодії з учнями, коли вчитель об’єктивно оцінює 
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результати їх учбової діяльності чи поведінкові прояви у відповідності до встановлених в 

освітньому середовищі критеріїв. При цьому педагог виявляє ціннісне ставлення до 

кожного без виключення учня, що виражається в неупередженості й дотриманні принципу 

рівності, а також у врахуванні їх індивідуальних особливостей і життєвих обставин.  

 

1. Складові соціальної справедливості у педагогічній взаємодії 
 

Досягнення соціальної справедливості у педагогічній взаємодії передбачає зміну станів 

її учасників, перебіг явищ, які наближають до очікуваного педагогами й учнями результату 

чесних, правдивих, партнерських взаємин на засадах неупередженості й ціннісного 

ставлення один до одного. Соціальна справедливість є багатоплановим процесом, структура 

якого презентується когнітивною, емоційно-ціннісною, поведінковою складовими. 

 

1.1. Когнітивна складова соціальної справедливості у педагогічній взаємодії 

 

Когнітивна складова соціальної справедливості у педагогічній взаємодії пов’язана з 

розумінням та оперуванням її учасниками поняттям соціальної справедливості, з тим, які 

уявлення мають та який смисл у нього вкладають обидві сторони навчально-виховного 

процесу. Елементами цієї складової є знання й уявлення про соціальну справедливість, 

переконання в необхідності її презентованості у процесах педагогічних взаємодій.  

Знання про соціальну справедливість є морально-етичними знаннями, особливою 

формою засвоєння результатів пізнання на духовному рівні, процесу відображення 

дійсності з точки зору моралі [3]. В процесі життя суб’єкт пізнає явища і факти 

справедливого та несправедливого ставлення людей один до одного, під час 

цілеспрямованого учіння засвоює поняття соціальної справедливості, на життєвих 

прикладах переконується в її існуванні або навпаки стикається з вибірковою 

упередженістю зі сторони оточуючих. Знання про соціальну справедливість ґрунтуються 

на усвідомленні норм справедливості, особливостей поведінки справедливого педагога, 

вимог, які пред’являє професія до вчителя як високоморальної людини.  

Визначені дослідницею О.А.Гулевич норми справедливості [5] співвідносяться з 

педагогічною діяльністю вчителя та його рівнозначним ставленням до кожного учня. Так, 

у своїх діях педагог орієнтується на норми чесності у взаєминах з учнями, ясності та 

повноти інформації, яку він доносить у вигляді настанов, вимог і пояснень. Важливими є 

норми контролю за навчально-виховним процесом та результатом діяльності учнів, 

корекції їх проявів, етичності, неупередженості. Плідній взаємодії з учнями сприяє 

взаємне дотримання обома сторонами норм ввічливості та поваги.  

Свого часу прописані вченим Дж. Адамсом норми соціальної справедливості в 

соціальній взаємодії [15] є дієвими у більш вузькій її сфері – у взаємодії педагогічній, що 

знайшло своє відображення у роботах вітчизняних і російських науковців (Б.Г. Ананьєва, 

І.Д. Беха, О.Г. Ковальова, Г.С. Костюка, М.В. Савчина). Так, перше місце посідає норма 

неупередженості відносно будь-якого учня, оскільки вона передбачає рівність в отриманні 

дітьми винагород чи покарань за свої дії. У педагогічній практиці не втрачає своєї 

актуальності норма розподілу за зусиллями. Застосовуючи диференційований підхід у 

роботі з учнями, вчитель має зважати на кількість зусиль, яких доклала дитина до 

виконання навчального завдання, гідно оцінювати працелюбних школярів і відповідно 

карати негативними оцінками тих, які лінуються або ігнорують вимоги. Важливою є 

норма розподілу за потребами, згідно якої на особливу винагороду заслуговує категорія 

учнів, які найбільше потребують уваги, співчуття, допомоги. Їх варто заохочувати 

хорошими оцінками, суспільним визнанням їхніх позитивних вчинків тощо. 
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Хоча вказані норми соціальної справедливості не визначені у нормативних 

документах як обов’язкові, слідування їм є справою честі педагога. Учні, які стають 

свідками виконання цих норм, їх засвоюють і доповнюють отримані на уроках етичні 

знання прикладами дотримання норм у реальній взаємодії. Тому, як зазначала Т.І.Цвелих, 

формування етичних знань учнів не можна зводити лише до моральної освіти. Морально-

пізнавальна активність учнів у житті лежить в основі свідомого засвоєння моральних 

знань і необхідності їм слідувати житті [14].  

Знання учасниками педагогічної взаємодії норм соціальної справедливості та правил 

поведінки, які їм не суперечать, формують моральні уявлення про це явище. Їх розвиток і 

розширення на кожному віковому етапі відіграє важливу роль у формуванні поняття 

соціальної справедливості та доповненні його змісту новими смислами у процесі 

збагачення індивідуального досвіду особистості. Стосовно шкільного онтогенезу, то, як 

зазначав О.В.Скриченко, починаючи з молодшого шкільного віку, діти оволодівають 

поняттями справедливості та соціальної справедливості, сутність яких дитина засвоює на 

уроках при вивченні навчального матеріалу на морально-етичну проблематику й у 

конкретних ситуаціях соціальної взаємодії з учителем і ровесниками [11]. Педагог у 

роботі з учнями різних вікових категорій виходить з власних уявлень про соціальну 

справедливість, які є результатом глибокого осмислення й усвідомлення цього явища.  

 Інтеріоризуючись, моральні знання, уявлення, поняття стають переконаннями. Тверда 

впевненість педагога в тому, що соціальна справедливість має обов’язково бути 

презентована у процесах педагогічних взаємодій, є такою моральною установкою, яка 

впливає на визначення мети діяльності вчителя та його вчинки. Г.П. Васянович відзначав, 

що переконання вчителя утворюються в результаті осмислення ним особистого і 

колективного досвіду, через логічні обґрунтування прожитого та теоретичні положення 

стосовно певного явища. «…Найбільш глибинні й адекватні моральній необхідності 

переконання формуються на світоглядному рівні свідомості, у тісному взаємозв’язку з 

духовними та науковими переконаннями» [3, с. 53]. 

Переконання педагога в необхідності здійснювати взаємодію з учнями за принципами 

соціальної справедливості виникають тоді, коли вчитель засвоєні знання про це явище 

приймає з точки зору особистісного смислу, співвідносить із власним світоглядом і прагне 

реалізувати потребу морально діяти у відносинах зі школярами [1; 2].  

 

1.2. Емоційно-ціннісна складова соціальної справедливості у педагогічній взаємодії 
 

Емоційно-ціннісна складова соціальної справедливості у педагогічній взаємодії 

включає ціннісне ставлення її учасників до цього явища; переживання суб’єктів з приводу 

дотримання кожною стороною взаємодії норм соціальної справедливості, що втілюється у 

почутті справедливості; моральну відповідальність педагога як суб’єкта справедливої 

поведінки.  

В позитивних відносинах вчителів і учнів закладене ціннісне ставлення кожного до 

соціальної справедливості. Взаємодіючи один з одним, вони зважають на соціальну 

справедливість як загальнолюдську цінність, що об’єктивно приносить у життя людини 

емоційне благополуччя та забезпечує досягнення сприятливого морально-психологічного 

клімату в колі спілкування учасників навчально-виховного процесу. З точки зору І.Д.Беха, 

справедливість належить до духовних цінностей – психологічного «… новоутворення, яке 

відображає безпосередньо значущу для суб’єкта узагальнену змістову сферу людського і 

природного довкілля, через ставлення до якої він виокремлює, усвідомлює й утверджує 

себе, своє Я, а вона постає простором його суспільно-ціннісної життєдіяльності» [1, с. 39]. 

В сукупності з іншими духовним цінностями справедливість виступає як умова 

формування почуття совісті людини, яке, за словами О.Г. Ковальова, виявляється в 
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емоційно-оцінному ставленні особистості до своїх вчинків. На переконання вченого, 

проявом совісті є переживання. Воно спонукає людину до «морально-справедливої 

поведінки» [7]. В цьому контексті почуття совісті педагога близьке до переживання ним 

справедливості своїх вчинків щодо учнів, коли на емоційно-когнітивному рівні 

визначається відповідність внесків дитини у справу її навчання і виховання отриманій нею 

винагороді, що впливає на характер відносин учасників взаємодії.  

С.Г. Карпенчук зазначав, що завдяки почуттю справедливості особистість усвідомлює 

результат впливу своїх вчинків на інших людей. Це заперечує можливість і бажання не 

ображати іншого, тому що власні почуття суб’єкта ототожнюються з почуттями іншої 

людини. Тому на її користь він з легкістю може відмовитися від задоволення власних 

потреб, не чекаючи зворотної відповіді [6]. 

У педагогічній практиці почуття справедливості вчителя не дозволяє йому 

зневажливо ставитися до особистості дитини. Гуманне ставлення до неї виникає на основі 

ціннісного самоставлення педагога. А істинне, глибоке ставлення до життя в цілому, як 

зазначав С.Л.Рубінштейн, формує почуття відповідальності особистості за свої дії. Вчений 

наглошував, що основним завданням відповідальної людини є не стільки аналіз 

здійснених за певних обставин вчинків, скільки прогнозування потенційних дій, 

співвідносних із суспільними нормами й особистісними установками людини [10]. В 

ключі таких поглядів, почуття відповідальності педагога як суб’єкта педагогічної 

взаємодії спонукає його переглядати свої професійні наміри з точки зору їх доцільності та 

нешкідливості для учнів, а почуття справедливості дозволяє відфільтровувати небажані як 

для них, так і для самого вчителя вербальні та поведінкові прояви, що викликають сумніви 

у соціальній справедливості останнього. 

Відповідальність педагога та його почуття справедливості стоять на заваді 

несправедливих вчинків. Якщо ж учитель своїми діями змушує учнів сумніватися в його 

неупередженості, то їх емоційно-оцінне ставлення щодо несправедливості є доволі 

гострим, що знаходить вияв у гніві, протесті чи у страху і почутті провини. Виходячи зі 

свого почуття справедливості, учні оцінюють ситуацію взаємодії та вдаються до 

відповідних своїм віковим та індивідуальним особливостям реакцій, роблять висновки про 

особистість педагога.  

О.Л. Кононко визначала почуття справедливості як переживання дитиною свого 

бажання бачити правду в житті, осягнути справжню істину та засвоїти основи 

неупередженого ставлення до інших людей. Вивчаючи особливості формування почуття 

справедливості у дошкільному віці, дослідниця наголошувала на вмінні дитини 

об’єктивно оцінювати оточуючих та наявності у неї адекватної самооцінки. Здатність 

дошкільника у своїй поведінці виходити з її доцільності, що тільки започатковується у 

цьому віці і виступає альтернативою егоїстичним особистісним інтересам, з часом все 

частіше виявляється у шкільні роки [8].  

«Високим тлом справедливості» називала почуття справедливості С.Л.Соловейчик. 

Вихователі зростаючої особистості повинні його створити для дитини. На думку 

дослідниці, почуття справедливості формується у процесі виховання. Для того, щоб 

вносити справедливість у своє найближче оточення, добиватися її, захищаючи власні 

права та інтереси близьких людей, особистість має впродовж усього життя підтримувати 

своє почуття справедливості. Його недостатня розвиненість у шкільному віці в періоди 

дорослості стає причиною негативних проявів людини [12]. Тому для адекватної оцінки 

справедливості педагогічної взаємодії обома її учасниками необхідним є наявність 

почуття справедливості як у педагогів, так і в учнів. Воно знаходиться на варті захисту 

інтересів кожної сторони і позитивно впливає на перебіг процесу налагодження взаємин 

між учителем і школярем. 
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Отже, емоційне оцінювання соціальної справедливості учасниками педагогічної 

взаємодії виявляється в реакціях учнів, на яких переважно спрямовуються справедливі чи 

несправедливі дії педагогів. Діти доволі емоційно реагують на факти несправедливості, 

упередженості та відсутність рівноцінного ставлення вчителя до них. Переживання 

педагога виникають внаслідок здійснення ним справедливих чи несправедливих вчинків 

стосовно учнів або під час осмислення своїх педагогічних намірів. Обидві сторони у 

взаємодії зважають на своє почуття справедливості, яке не дозволяє їм вийти за рамки 

моральної, а у вчителів ще й відповідальної поведінки. Емоційне оцінювання соціальної 

справедливості у відносинах педагогів і школярів може також здійснювати третя сторона 

– батьки й колеги, – які під час виховання дітей підсилюють процес розвитку в них 

почуття справедливості, що сприяє пошуку правди і встановленню позитивних взаємин з 

іншими людьми.  

 

1.3. Поведінкова складова соціальної справедливості у педагогічній взаємодії 
 

Поведінкова складова соціальної справедливості у педагогічній взаємодії 

характеризує когнітивну та емоційно-оцінну складові у поведінкових проявах педагогів та 

учнів. Засвоєні ними знання соціальної справедливості, уявлення про це явище, 

переконання жити за нормами справедливості, переживання, які виникають з цього 

приводу, знаходять відображення у вчинках і діях учасників навчально-виховного 

процесу. 

В.А. Роменець, даючи психологічну характеристику вчинку, визначав його як 

загальний комунікативно-творчий акт, під час якого встановлюється співвідношення 

пізнавального та практичного рівня між людиною і світом. Життя розглядалося вченим як 

«вчинкова комунікація», в якій важливу роль відіграють моральні та духовні цінності. З 

точки зору вченого, здійснення людьми вчинків породжує багаточисельну палітру 

моральних відносин. На вищих щаблях становлення вчинку учасники взаємодії набувають 

рівного статусу як самостійні самодостатні індивідуальності [9]. 

І.О.Галян зазначала, що складовою моральної діяльності педагога є вчинок, який 

дослідниця розглядала з точки зору єдності морального мотиву та результатів його 

реалізації. Виходячи з поглядів ученої, справедливий вчинок учителя є вищою моральною 

цінністю і одночасно відображенням його ставлення до цінності соціальної 

справедливості, її утвердження реальними діями. Здійснення справедливих вчинків є 

моральним обов’язком учителя. А спонукають до них не стільки моральні норми, на які 

той зважає у професійній діяльності, скільки особистість самого педагога як носія цих 

норм [4]. 

В.О. Татенко висловлювався про особисту відповідальність людини за свої вчинки, 

тому що вона продукує і регулює вчинкову активність, виступаючи в різних іпостасях – 

індивіда, особистості, індивідуальності. На переконання вченого, це підтверджує те, що 

існує внутрішній зв'язок суб’єктності та вчинковості людини [13]. Дослідник А. Ленгле 

наголошував на тому, що справедливе ставлення до людини, за яким слідує вчинок, 

узгоджується з Я суб’єкта, його власними цінностями і завжди має орієнтуватися на 

ситуацію взаємодії. Суб’єктність людини на ній фіксується, проявляє свою позицію, 

приймає рішення та його реалізовує через справедливі (чи несправедливі) дії, несе 

відповідальність за отримані результати.  

Як зазначав Г.П. Васянович, у вчинку вчителя виявляються його сила розуму, 

почуттів, волі, а джерелом свідомого вибору є поєднання інтелекту та духовності. 

Справжній вчинок характеризується тим, що педагог діє не стільки згідно 

загальноприйнятих у суспільстві підходів до вирішення проблем, скільки виявляє 

розвинену здатність критично ставитися до ситуацій, які виникають у взаємодії з учнями й 
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до себе як одного з її суб’єктів [3]. Справедливий вчинок учителя – це результат 

застосування знань про соціальну справедливість у поєднанні з мотивацією діяти 

неупереджено у взаєминах з учнями, коли доводиться виходити не тільки із зовнішніх 

обставин, а й виявляти внутрішню моральну свободу, робити моральний справедливий 

вибір на користь учня.  

Про справедливість дій учителя свідчать реакції його учнів. Як було доведено, 

задоволення суб’єкта від усвідомлення здійснених відносно нього справедливих вчинків 

сприяє загальній активізації особистості, ефективності та продуктивності його діяльності. 

Це знаходить позитивне відображення у стосунках з близьким людьми [5]. Учні, які 

переживають емоції, пов’язані з несправедливим до себе ставленням, відчувають 

спустошення, моральне приниження, виснаження, що негативно позначається на 

спонуканнях до діяльності.  

І.Д.Бех виокремлював види несправедливих проявів учителя, за якими криється певне 

ставлення до дітей. З точки зору вченого, існує так звана імпульсивна несправедливість, 

властива імпульсивним, емоційно неврівноваженим учителям. Емоційно-ситуативна 

несправедливість виявляється в орієнтуванні вчителя на негативне емоційне ставлення до 

учня, причиною якого можуть бути зневага до учня через його нетолерантне ставлення до 

вчителя, образа на прояви невихованості школяра. Свідома несправедливість виявляється 

в діях учителя, якому властивий низький рівень розвитку почуття совісті. 

Несправедливість як результат некомпетентності властива вчителям, які не проявляють 

інтересу до особистості дитини. В результаті має місце відсутність терпіння й виваженості 

у питаннях, коли потрібно розібратися з причинами й особливостями проявів учня. 

Гіперпохвальна несправедливість виявляється у зроблених учителем неадекватних 

зусиллям учнів винагородах. Утверджувальна несправедливість виявляється в таких діях 

педагога, коли він, орієнтуючись лише на власне бачення ситуації, виявляє 

самовпевненість і демонструє зневагу до учнів. Детальне вивчення вченим 

несправедливих проявів учителя у взаємодії з учнями спрямоване було на визначення 

шляхів подолання цього негативного явища, адже справедливість є простою потребою 

людини, незалежно від її віку, статусу, життєвих обставин, бути гідно оціненою за 

результати своєї діяльності [2]. Вияв учителем неупередженого ставлення у взаємодії з 

учнями, з однієї сторони, задовольняє їх потребу в справедливості, а з іншої – свідчить 

про виконання ним професійного обов’язку – ціннісного до них ставлення.  

 

Заключення 

 

Мовлене вище спонукає зробити наступні узагальнення. Процес досягнення 

соціальної справедливості у педагогічній взаємодії є складним і багатоплановим, а тому 

включає ряд елементів, серед яких виокремлюються когнітивна, емоційно-ціннісна, 

поведінкова складові. Когнітивна складова соціальної справедливості у педагогічній 

взаємодії презентується знаннями, уявленнями її учасників про це явище та 

переконаннями, які виникають у результаті інтеріоризації набутих у життєвому досвіді 

відповідних моральних знань. Емоційно-ціннісна складова включає наявність в 

особистості педагога ціннісного ставлення до соціальної справедливості, що виявляється в 

ціннісному ставленні до учня та ціннісному самоставленні. Окрім того, переживання 

справедливості втілюється в почутті справедливості учасників педагогічної взаємодії. 

Вказане виявляється у поведінкових проявах суб’єктів педагогічної взаємодії, що 

становить її поведінкову складову. Вивчення структурних елементів соціальної 

справедливості дозволить дослідити це явище як цілісність і виявити його характерні 

особливості, що в подальшому дасть змогу окреслити перспективи оптимізації 

взаємостосунків учасників навчально-виховного процесу.  
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