
МОРАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

висловлювати якомога більшу кіль
кість варіантів рішення, у тому числі 
найфантастичніших. М.ш. — одна з су
часних форм групових занять у сис
темі вищої, професійної та післядип- 
ломної освіти. Завдання М.ш. -  пошук 
або вироблення оптимального рішен
ня поставленого завдання. Із загально
го числа висловлених ідей відбирають 
найбільш вдалі, які можуть бути вико
ристані на практиці. Правильно ор
ганізований М.ш. включає три обов’яз
кових етапи: постановка проблеми; ге
нерація ідей; групування, відбір і 
оцінка ідей. М.ш. також є методом ек
спертного оцінювання.

Чаусова Т.В.

МОНТЕНЬ М ІШ ЕЛЬ ЕКЕМ (1533— 
1592 рр.) — французький філософ і 
письменник епохи Відродження, автор 
книги «Досліди» (1580 р.).
Автор збірки есе «Досліди». Основний 
зміст «Дослідів» можна позначити як 
скептицизм: щось середнє між скепти
цизмом життєвим і філософським, та 
релятивізм — усі істини не більше як 
відносні. Вважав, що в основу твор
чості для освіти дорослих покладено 
концепцію моралі. Основна думка 
цього переконання — метою життя 
людини має стати прагнення до щас
тя. Людина існує для того, щоб бути 
щасливою, а не для того, щоб створю
вати собі моральні ідеали і намагатися 
до них наблизитися, слідувати їм. Мо
ральні обов’язок і чесноти цінуються 
настільки, наскільки вони не супе
речать цій меті. Будь-яке насильство 
людини над власного егоїстичною 
природою в ім’я абстрактної ідеї мо
рального обов’язку є безплідним.
M. М. Екем підкреслював, що природ
ним і необхідним засобом досягнення 
людського щастя є егоїзм: якщо люди

на буде приймати інтереси інших так 
само близько до серця, як власні, тоді 
прощавай щастя і душевний спокій! 
Егоїзм є основним розумним мотивом 
людських дій. «Я живу з дня на день і, 
кажучи по совісті, живу тільки для са
мого себе». Згодом Церква засудить 
цей підхід до моралі і релігії.

Найдьонов О.Г.

МОРАЛЬ (лат. moralis — те, що стосу
ється уподобань, народний звичай) — 
система принципів, законів, оцінок, 
правил поведінки та діяльності, спе
цифічна сфера культури, в якій кон
центруються та узагальнюються високі 
ідеали і суворі норми, що регулюють 
стосунки між людьми, поведінку і 
свідомість людини в різних сферах 
суспільного життя. М. виконує пізна
вальну, виховну, регулятивну, цінніс- 
но-орієнтаційну, мотиваційну функції. 
Норми і принципи моралі, її ідеали і 
почуття визначають життєву позицію 
особистості, спільноти. М. регулює 
поведінку людини у всіх сферах її 
суспільного життя — в сім’ї, побуті, 
науці, політиці, громадських місцях, 
хоча і відіграє в них неоднакову роль. 
Філософську науку, предметом вив
чення якої є М., називають етикою, 
що з’ясовує місце і роль М. в системі 
інших компонентів культури (таких як 
наука, право, релігія, мистецтво та 
ін.), аналізує її природу і внутрішню 
структуру, вивчає походження та істо
ричний розвиток моралі, обґрунтовує 
різні її системи.

Шкіренко О. В.

МОРАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ -
особистісна якість, яка полягає в 
усвідомленні моральної потреби вико
нання особистісних і соціальних норм; 
здатність індивіда адекватно сприйма-
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