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ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ 

ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Виховання гуманістичних цінностей у молодших школярів є одним з 

актуальних завдань сучасного суспільства. Пріоритетним напрямком освіти, 

як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти, є формування 

національних і загальнолюдських цінностей [7, 180]. Причому цінності 

одночасно мають стати і метою, і засобом виховання. Процес виховання 

носить безперервний характер, а тому гуманістичне виховання – це також 

неперервний процес, який починається з народження людини і 

продовжується все життя. І одну з провідних ролей у цьому відіграє 

початкова школа. 

Значення і функції початкової школи в системі неперервної освіти 

визначаються не тільки наступністю її в порівнянні з іншими ланками освіти, 

але, в першу чергу, неповторною цінністю цього етапу для становлення і 

розвитку особистості дитини. І хоча, як вважають педагоги, головним 

завданням початкової школи є навчити учня вчитися, завдання залишиться 

невиконаним через невміння молодшого школяра отримані знання перевести 

в активно-діяльнісну взаємодію з навколишнім світом – з однокласниками, 

вчителем, батьками, іншими людьми, самим собою та ін. Для досягнення 

повноцінного особистісного розвитку молодшого школяра насамперед 

необхідно кардинально змінити мету та засоби навчально-виховного 

процесу: провідною має бути мета, сутність якої полягає не в озброєнні учнів 

певною сумою предметних знань, умінь, як це було донедавна і подекуди ще 

спостерігається, а у вихованні в учня особистісного ставлення до всього 

живого та створеного людиною. Початкова школа є найсприятливішим 

періодом у формуванні духовного багатства особистості саме через здатність 

молодшого школяра до емоційного сприйняття явищ об’єктивного світу. Так, 

на думку дослідниці Л. Кузнєцової, духовне багатство особистості 

молодшого школяра складається з ряду компонентів: це “оптимальний для 

цього віку рівень розвитку інтелектуальної, емоційної, діяльнісно-практичної 

сфер особистості, потреба в знаннях і широта кругозору, розвинута уява, 

почуття прекрасного, прагнення до творчості” [4, 14]. Комплексний підхід у 

вихованні школярів існував і в радянській школі, де намагалися виховати 

сіру, абстрактну “всебічно розвинену” чи “гармонійно розвинену” 

особистість.  

Комплексний підхід у вихованні має право на ствердження і 

використання саме через те, що людина є соціальною істотою, яка вступає 

протягом усього свого життя у безліч різноманітних стосунків. З цього 

приводу А. Макаренко зазначав, що “людина не виховується по частинах, 

вона створюється синтетично всією сумою впливів, які на неї діють. Тому 

окремий засіб завжди може бути і позитивним, і негативним, вирішальним 

моментом є не його пряма логіка, а логіка і дії всієї системи засобів, 



гармонійно організованих” [5, 119]. Позанавчальна діяльність має ширшу 

сферу для здійснення виховного впливу на формування особистості 

молодшого школяра, адже в ній не тільки поглиблюються отримані на уроках 

знання дітей, а насамперед формуються у них гуманістичні цінності. 

У сучасних умовах, коли динамічна і часом непередбачувана соціально-

політична та соціально-економічна обстановка в державі значно ускладнила 

виховний процес, коли підростаюче покоління, увібравши в себе всі недоліки 

суспільства перехідного періоду, також стає все більше непередбачуваним, 

проблеми гуманності, виховання гуманістичних цінностей висуваються на 

одне з перших місць як одні з основних передумов виховання нинішнього 

покоління в обстановці ринкових відносин, що вимагає не лише 

самостійності, гнучкості, діловитості, але й виховання нової особистості, 

орієнтованої на загальнолюдські гуманістичні цінності, щоб ринкова 

економіка була сформована з людським обличчям: все для блага людини. І 

цілком зрозуміло, що рух уперед можливий тільки за умови належного рівня 

гуманістичного розвитку не поодиноких особистостей, а всього суспільства. 

Формування гуманістичного досвіду молодших школярів не може бути 

обмежене тільки їх навчальною діяльністю у школі. Адже отримані учнями в 

процесі навчальної діяльності знання про гуманістичні цінності, їх власні 

життєві спостереження досить часто бувають розрізненими і розпорошеними, 

відзначаються неповнотою чи здеформованістю. Тому потрібна спеціальна 

робота, пов’язана з узагальненням отриманих молодшими школярами знань. 

Саме на узагальнення гуманістичних знань, переведення їх в активно-дієву 

площину, на нашу думку, повинна бути спрямована вся позанавчальна 

діяльність учня. 

Гуманістичні цінності формуються у процесі безпосередньої участі 

учнів у навчального-виховному процесі та тих заходах, що здійснюються як 

на уроках учителем(-ями), так і в позанавчальній діяльності – школою, 

сім’єю, позашкільними установами, соціальним середовищем. Відповідно 

навчальна та позанавчальна діяльність, як і вихований вплив, що 

здійснюється під час цих видів діяльності, в сукупності становлять систему, 

основним завданням якої є виховання повноцінного громадянина своєї 

держави. Вже саме завдання національного виховання говорить про тісні 

взаємозв’язки між його видами. Держава, суспільство прагне у своєму 

вихованцеві бачити, передусім, свідому особистість, громадянина, патріота, 

який володіє соціальним досвідом, високою культурою міжнаціональних 

взаємовідносин, у якого сформовані потреби та вміння жити в 

громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної, трудової, екологічної культури [7, 182]. Ця система 

носить безперервний характер, оскільки в основі своїй спрямована на 

розвиток і формування гуманістичних цінностей особистості від  народження 

дитини і до переходу її до самостійного життя. Гуманістичні цінності в 

системі національного виховання виступають стрижневим компонентом, 

який є базисом, основою для формування інших цінностей, рис, якостей 

людини. Тому гуманістичне виховання – основа виховання гуманістичних 



цінностей, здійснюване тріадою – школа, сім’я, соціальне середовище, на 

практиці має тісно поєднуватися з іншими видами виховання – 

громадянським, моральним, патріотичним, трудовим, розумовим тощо.  

Без усвідомлення вчителя себе українцем, представником великої і 

самобутньої нації, багатої на складну історію, народні звичаї, традиції, усну 

народну творчість; що ця нація аж нічим не гірша за інші, а її мова – одне з 

найвищих здобутків – за милозвучністю по праву займає у світі друге місце, 

не може відбуватися правильне становлення гуманної особистості. Якщо ж 

педагог в історії розвитку своєї країни вбачає тільки негативне, його настрої 

передаються вихованцям, поступово формують у них стійке переконання 

меншовартості, другосортності українців. Учитель може легко перекреслити 

ті риси, що почали формуватися в дитини, коли вона ще не пішла до школи, – 

любов до своєї малої батьківщини і Вітчизни, свого народу, його традицій. Ці 

риси невіддільні від справжнього патріота своєї країни, є органічною 

складовою її внутрішнього, духовного устрою. Тому педагог у навчальній і 

позанавчальній діяльності, розповідаючи про патріотичні вчинки 

представників українського народу, обов’язково наголошує на умовах, що 

керували діями людей, – на Любові та Повазі: Любові та Повазі до батьків, 

Любові до рідного краю, Любові та Повазі до Людини, Повазі до традицій, 

звичаїв. 

Коріння людського патріотизму криються в сім’ї, де панують матусина 

колискова пісня, материне слово, промовлене нею рідною (!!!) мовою, 

батьківські не моралізаторські, а мудрі, перевірені досвідом і часом, 

настанови, батькова школа, казки бабусі та дідусеві перекази про героїчне 

минуле народу, сімейні звичаї та традиції, які “відіграють важливу роль у 

відтворенні культури і духовного життя, забезпечуючи наступність поколінь 

та гармонійний розвиток суспільства й особистості” [9, 237]. Дослідник 

фольклору Н. П. Сивачук так пише про колискову пісню: “Нашу колискову 

можна було б назвати першою енциклопедією українознавства, оскільки вона 

знайомить дитину зі світом рідного етносу, його мовою, релігією, історією, 

культурою, мораллю, звичаєвістю, через неї дитина отримує перші уявлення 

про народні ідеали, про добро та зло, про те, що “можна” і “не можна” [10, 

45]. На переконання Л. І. Мацько, в сім’ї найкраще вивчається мова під час 

співу. Саме забавляночки, потішки, приповідки, колискові роблять добру 

справу [140, 4]. Жодна людина ніколи не стане патріотом, якщо не матиме 

такого підґрунтя. Те, що змалку запало в дитячу душу, людина проносить 

через усе своє життя; саме воно постійно зве людину, де б вона не була, 

повернутися до рідної, батьківської домівки. Незважаючи на проголошені 

положення, вчитель має знати і рахуватися із традиціями, звичаями, які 

побутують у сім’ї його учнів. То ж чи не материна мова є першим чинником 

виховання гуманного патріота?! 

Гуманістичне виховання тісно пов’язане з громадянським, оскільки 

справжнім громадянином своєї держави може бути тільки той, хто вміє  

поєднувати особистісну індивідуальність з інтересами, потребами інших 

учасників історичного розвитку країни. Співвіднесеність “моє” і “не моє”,  



“можна” і “не можна” у підростаючого покоління дещо порушилася через 

крах ідеалів, загальнолюдських та національних цінностей. Виховання 

громадянської свідомості в учнів молодших класів має відбуватися на 

яскравих прикладах з історичного минулого України, зокрема вчитель, 

пам’ятаючи про схильність вихованців до кращого сприймання не 

обробленого тексту, а міфів, легенд, має активно використовувати 

дидактичний потенціал цих жанрів усної народної творчості. Неабияку роль 

відіграє і проведення паралелей між історичними фактами та художнім 

вимислом (якщо про історичну особу написано оповідання, повість чи 

роман). При цьому педагог акцентує увагу школярів на рисах героя, 

підводячи їх до тієї межі, коли учні зможуть чітко і впевнено відповісти, що 

таким героєм може стати не будь-хто, а тільки той, хто любить і поважає 

своїх батьків, рідний край, Вітчизну, для кого небайдужою є власна доля та 

доля Батьківщини, для кого національна ідея, народні ідеали залишаються 

непохитними, хто твердо переконаний у тому, що він – представник величної 

і прекрасної нації. Взірцями, яким властиві гуманістичні цінності, які є 

патріотами, справжніми громадянами своєї країни, для молодших школярів 

мають стати Ярослав Мудрий, Іван Сірко, Настя Лісовська, Маруся Чураївна, 

Петро Могила, Іван Мазепа, Тарас Шевченко, Іван Франко та багато інших 

представників української нації як на теренах держави, так і в діаспорі. 

Гуманістичне виховання невіддільне від морального, адже морально 

вихована людина завжди скромна, совісна, відзначається простотою, виявляє 

милосердя до інших, є тактовною, для неї невластива пиха тощо. Названі 

нами загальнолюдські риси акумульовано в народному досвіді, у звичаях, 

традиціях, приказках та прислів’ях, що є своєрідними моральними 

заповідями, в яких на основі величезного часово-дієвого досвіду визначено 

норми поведінки людини. Ці жанри народної творчості постійно мають бути 

на озброєнні в педагога. Але вдаватися до них потрібно розумно, щоб діти не 

відчули скептицизму, сарказму з боку вчителя, щоб приказки і прислів’я не 

виконували роль додаткового (а в деяких випадках і першочергового) 

моралізаторського інструменту, а своєю мудрістю, переконливою 

аргументованістю впливали на емоційну сферу вихованця, в різних 

обставинах поступово ставали не альтернативою, а керівництвом до дії. 

Молодшим школярам у приказках та прислів’ях імпонує і форма, і зміст. У 

цих мудрих настановах звеличується Добро і засуджується Зло, відповідно й 

люди. Саме такі золотослови українського народу формуватимуть 

особистість, яка будуватиме майбутнє нації. Крім того, прислів’я, приказки, а 

особливо загадки, є важливим засобом інтелектуального виховання дитини, 

розвитку в неї винахідливості, кмітливості. 

Визначаючи будь-яке виховання як усежиттєвий щодо тривалості 

процес, наголосимо на тісному зв’язку гуманістичного виховання з сімейним, 

бо саме в сім’ї дитина отримує перші уроки людяності: вона починає 

розуміти, що живе серед найрідніших людей, яким завдячує не тільки своєю 

появою на світ, а й вихованням. І. Бех умовою успішного формування цінних 

якостей особистості молодшого школяра вважає позитивний психологічний 



клімат у сім’ї [1, 141]. У сім’ї зі сприятливим психологічним кліматом кожен 

її член ставиться до інших з любов’ю, повагою і довірою, до батьків – ще з 

більшим шануванням, до слабшого – з готовністю допомогти. Тут законом 

життя є бажання й уміння розуміти іншу людину. Як зазначають дослідники, 

повага до дитини є невід’ємною вимогою гуманістичного виховання, 

провідним принципом усієї виховної роботи в сім’ї, у школі та поза її 

межами [9, 271].  

Сім’я є першою (і основною) життєвою школою людини, а тому в ній не 

повинно бути жодних прогалин: побут, звичаї і традиції, колективна праця, 

дозвілля – все має підпорядковуватися єдиній меті – вихованню свідомої 

гуманної особистості. Як підкреслюють дослідники, саме в сім’ї великою є 

роль особистого прикладу [9, 118]. Сім’я є тим інститутом, де дитина 

починає розуміти і розрізняти такі загальнолюдські поняття, як добро і зло, 

правда і кривда, красиве і потворне. У сім’ї виховні ролі не можна 

розподіляти не тільки за статями (батько виховує хлопчика, а мати – 

дівчинку), але й за функціональним навантаженням (бабуся співатиме 

колискові, тому що мама їх не знає; дідусь розповідатиме легенди, тому що в 

батьковій родині таке не практикувалося, тощо). Безперечно, в ідеалі, коли 

вихованням дитини займаються усі члени родини. Зрозуміло, що в когось це 

може виходити краще, наприклад у бабусь і дідусів, які мають більший 

життєвий досвід у вихованні, але в жодному разі вони не повинні замінити 

батьків, оскільки перекладання виховних обов’язків призведе до швидкої 

втрати поваги спочатку до батьків, а згодом і до всіх оточуючих. Ця неповага 

згодом переросте в конфлікт між батьками і дітьми. Пригадаймо, що 

українська сім’я навіть ще на початку ХХ століття була трипоколінною, 

тобто в одній хаті проживали бабуся і дідусь, батько і мати та їхні діти. У 

такій сім’ї діти відчували на собі вплив не когось одного з дорослих, а всіх, 

переймали їхні звички і, наслідуючи батьків, з повагою ставили до 

найстарших членів родини. Суспільний прогрес та урбанізація призвели до 

того, що українська сім’я стає практично однопоколінною. Як зазначають 

укладачі словника “Сімейне виховання”, в однопоколінній сім’ї різко 

обмежується поле соціалізації особистості. Дитина зазвичай зберігає 

стереотипи поведінки і мислення одного з батьків, який через певні причини 

більше вплинув на неї. У цьому випадку достоїнства й недоліки особистості 

вихователя (одного з батьків) повторяться в особистості дитини. Якщо ж 

дитина не знаходить у сім’ї гідного для наслідування зразка, вона починає 

шукати його за межами сім’ї. Неповага до людей літнього віку зумовлена 

також однопоколінністю, тим, що діти мало спілкуються зі своїми бабусями 

й дідусями, не вчаться їм співпереживати, не бачать і не розуміють 

природних проявів старості [9, 25-26]. 

У цьому аспекті потрібно наголосити на своєрідній професійній 

дискримінації чоловічої статі, сутність якої полягає в тому, що, по-перше, 

представників “сильної статі” до роботи в навчальній та позанавчальній 

діяльності в початковій школі намагаються не залучати; по-друге, в 

суспільстві усталилася моральність, що чоловік-вихователь – це не чоловіча 



робота (хоча, згадаймо, як діти тягнуться до сторожа, столяра, електрика – 

людини з непедагогічною освітою, проте людяної, чуйної, щирої, яка з ними 

[дітьми] є рівноправним партнером, не обтяжує їх моралізаторськими 

настановами та повчаннями, а натомість відзначається простотою, щирістю, є 

“своєю”); по-третє, педагогам  не потрібно провокувати учнів до такого 

висновку, що батьківське [чоловіче] виховання є зайвим, неповноцінним, що 

без нього можна взагалі обійтися, бо є мама, а мами у нас сильні, витривалі.  

Очевидним стає те, що не тільки дітей потрібно вчити бути людьми, а й 

батьків значною мірою потрібно виховувати бути батьками, вчити їх 

поважати своїх дітей, здійснювати вплив не окриком, лайкою чи взагалі 

грубим словом, не моралізаторством, а спільними зусиллями намагатися 

допомогти дитині усвідомити корисність чи шкоду її вчинку. Адже 

прагнення до моралізаторства, яке через начебто нестачу часу в дорослих є 

панівним у більшості українських сімей, знижує можливості батьків як 

вихователів пізнати сутність учинків тих, кого вони виховують, знецінює 

гуманістичні норми і принципи в очах тих, хто став об’єктом виховання 

моралізаторства. Саме моралізаторство лежить в основі такої 

найпоширенішої помилки сімейного виховання, як зловживання словесними 

формами впливу на дитину. Моралізування, повчання, обурення 

применшують силу виховного слова, зміцнюють смисловий бар’єр у 

свідомості дитини. Проте неправильно вважати, що в сімейному вихованні 

можна обійтися без словесного впливу на дитину. Слова розуміння, слова 

пояснення, слова схвалення – найсильніші засоби формування гуманістичних 

поглядів і переконань. Тому в сім’ї має панувати атмосфера любові до рідної 

мови. Якщо батьки спілкуються рідною мовою, при цьому вживаючи 

пестливі слова, що випромінюють лагідність, доброту, щирість стосунків, 

чуйність, вдячність, то й дитина такому вчитиметься. Проте нинішня 

ситуація в Україні, коли не виконується Закон “Про мови”, коли суспільство 

поступово суржикізується, сленгізується, а урядово-нормативні документи 

цьому сприяють, рідна мова у свідомості батьків стає пережитковим явищем, 

яке компрометує їх, підкреслює, як вони вважають, їхню меншовартість.  

Зневагу до рідної мови підсилюють ті батьки, які ще змалечку готують 

дитину до того, що нічого хорошого тут, в Україні, не знайдеш, а тому 

потрібно старанно вчити іноземну мову і чимдуж швидше звідси тікати. Таке 

ігнорування знаннями рідної мови, скептицизм, невіра в можливості 

самостійного розвитку незалежної Української держави сліпо копіюється 

дітьми. Україна для них стає своєрідним проміжним етапом. Батьківська 

психоповедінка зводиться до того, що тут дешевше народити, але дорожче 

любити країну, тому вони докладають якомога більше зусиль для того, аби 

виїхати і (в кращому випадку!) любити Україну з-за кордону. Виховані в 

такій сім’ї діти навряд чи вболіватимуть за біди й невдачі Вітчизни, 

гордитимуться її успіхами, вони не стануть на її захист, а примноження 

матеріальної й духовної культури для них залишиться далеким і недосяжним 

завданням.  



На батьків лягає завдання виробити в дітей імунітет проти пропонованої 

по телебаченню чи радіомовленню низькопробної продукції, яка має 

однобічний, викривлений характер і спрямована на спотворення ще 

несформованої свідомості, вироблення переконань у тому, що тільки силою, 

жорстокістю можна здобути собі гідне життя. Нерегульованість часу для 

трансляцій, байдужість батьків до того, що дивляться їхні діти (аби тільки не 

заважали), можуть породити людей з нелюдською сутністю. Батьки мають 

зрозуміти, що надмірне захоплення телевізійними програмами знижує 

активність дітей: вони менше рухаються, менше граються, менше дивляться і 

читають книги, менше малюють і ліплять, менше загартовують і розвивають 

фізично свій організм. Все це призводить до зниження загального рівня 

розвитку дитини. Якщо в батьків відсутня культура перегляду фільмів із 

наступним обговоренням, то емоційна сфера дитини, наповнена 

материнською добротою, любов’ю і підкріплена бабусиною ласкою, 

поступово трансформуватиметься в напрямку до порожнечі. Низькопробні 

закордонні фільми, пропагуючи людське життя як найвищу цінність, не 

намагаються розв’язати головної проблеми – яким чином це відбувається? 

Багато сцен насилля в кінофільмах і програмах стимулюють агресивну 

поведінку або появу страхів. Через те для дитини добрим героєм-ідеалом стає 

той, хто нікого не боїться, переміг якомога більшу кількість поганих людей 

(досить часто – вбивши їх), при цьому зруйнувавши кілька будинків чи 

інших споруд. Діти часто не розуміють, що побачене відбувається тільки на 

екрані, що це – вимисел. Все, що вони бачать, вони приймають за чисту 

монету. Діти не розуміють, що разом із розгортанням сюжетної лінії йде 

підсвідоме насадження ідеології країни-виробника, а нею є переважно США. 

Джордж Сорос, хизуючись глобальними масштабами такої пропаганди з 

метою підкреслення насамперед військової та економічної гегемонії 

Сполучених Штатів Америки, водночас наголошує, що важко відрізнити 

добро від зла, та ще важче досягти консенсусу в питанні, що є добро. 

Набагато легше знайти моральне виправдання аморальній поведінці. 

Моральні принципи виховують лицемірність і легко піддаються 

зловживанням, а тому аморальність повинна стати домінантою сучасного 

суспільства [11, 148]. Якщо батьки після перегляду такого фільму не 

обговорять побачене, вплив героя з екрану на дитячу психіку може мати 

небажані наслідки, що позначиться на стосунках дитини в родині та поза 

нею, – вона стає агресивною, жорстокою. Адже ні для кого не таємниця, що 

засилля естради на телебаченні, різних радіохвилях, концертних майданчиках 

набуло загрозливого характеру. Найперше батьки мають зрозуміти, що 

класична музика (не відкидаємо й так званої легкої, але високохудожньої) 

тим сильна, що її написав не якийсь композитор та згодом відібрав якийсь 

випадковий музикант, а час, досвід, покоління людей. Перегляд фільмів, що 

стали класикою кінематографа, слухання та виконання народних пісень, 

класичної музики, сімейне відвідування музеїв, галерей, театру, виставок 

стимулює в дитини розвиток кращих рис, таких, як усвідомлення того, що 

все це створено людськими руками, відповідно – поваги до людської праці, 



любові до людини як творця, розуміння краси мистецтва, що сприятиме 

гармонійному розвитку людини, яка здатна зберегти себе у складний 

техногенний час. Ці риси формуються також і під час естетичного виховання. 

Нині з утратою народних ремесел і промислів поступово змінюються 

пріоритети й щодо трудового виховання. Прикро констатувати, але народні 

трудові традиції нехтуються, а масова урбанізація населення відриває 

селянина від землі, що неминуче веде до втрати органічного зв’язку в системі 

“людина – земля”. Відповідно пріоритетною стає розумова праця, а фізична, 

яка базувалася на колективній організації, коли інтереси однієї людини 

узгоджувалися з інтересами всіх, поступово нівелюється. Проте і педагог, і 

батьки повинні враховувати, що в неоціненному трудовому досвіді народу 

чітко обґрунтовані й перевірені на практиці принципи й методи впливу 

старшого покоління на молодше, суть яких полягає не тільки в підготовці 

молоді до правильного споживання матеріальних і духовних цінностей, але й 

у відповідному ставленні до роботящих людей та ледарів. У фольклорі, 

звичаях, традиціях зберігся до нашого часу цей досвід. Вони показують, що 

трудове виховання в українській родині було насичене високою естетикою, 

завдяки чому праця позитивно впливала на дітей, викликаючи у них бажання 

до самовдосконалення. Обстановка в сім’ї була такою, що діти не могли не 

працювати. Сучасне трудове виховання, як і інші види виховання, 

відзначається наявністю істотних недоліків: по-перше, увесь комплекс 

заходів щодо трудового виховання підростаючого покоління зводиться 

власне до уроків трудового навчання; по-друге, батьки намагаються огорнути 

дітей такою турботою, що місця для фізичної праці в дитячому розпорядку не 

залишається; по-третє, надання переваги інтелектуальному розвитку, тобто 

свідоме спрямування дитини до наступної розумової праці, підсилене 

демагогічним лозунгом-страшилкою “Підеш бичкам хвости крутити”. 

Дитину, яка в сім’ї не мала обов’язків і не виконувала ніякої роботи, у школі 

важко перевчити. У неї виразно проступає неповага до людей праці як до 

чогось другосортного, меншовартісного. У сім’ї ж, де панує здорова трудова 

атмосфера від народження дитини і до її зрілості, виростає підготовлена до 

самостійного прийняття рішень особистість. Тому необхідним видається 

повернення у сім’ї, школі до народних витоків трудового виховання, коли 

дитина бачитиме результати своєї праці, справедливо оцінені дорослими. На 

думку психологів, таке ставлення до трудового виховання є одним із 

загальних показників соціального прогресу і спричинене подовженням 

періоду дитинства, коли людина не бере участі в суспільно-корисній праці, а 

тільки готується до неї і накопичує творчий потенціал [3, 201]. Дослідники 

вважають трудове виховання в сім’ї, поряд з гуманістичним, віссю, навколо 

якої формуються усі інші грані особистості, здійснюється моральний, 

фізичний, естетичний, розумовий розвиток дитини [2, 127]. 

Гуманна особистість – це і фізично розвинена особистість (хоч не 

завжди фізично розвинена особистість є гуманною). А це, як відомо, також 

досягається участю дітей у колективній праці, яка сприяє загартуванню 

організму. Різноманітні народні ігри були спрямовані на розвиток у 



підростаючого покоління почуття товариськості, колективності, вироблення 

вміння переборювати труднощі, прийти на допомогу товаришу, бути 

небайдужим до кінцевого результату гри. Народні ігри поступово 

повертаються, але, на жаль, їхнє використання обмежується дошкільною та 

подекуди початковою ланкою освіти. Спортивні клуби, секції, гуртки 

спрямовують роботу на досягнення найвищих результатів своїх вихованців, 

при цьому до уваги не береться те, що школяр використовує фізичну 

перевагу не для допомоги товаришу, а навпаки – для висміювання 

невправності, невміння чи просто незмоги виконати якусь дію. Тому педагог, 

наставник, вихователь повинні докласти максимум зусиль, аби фізичний 

розвиток школяра був невіддільним від гуманістичного, аби учень зрозумів, 

що кінцевий результат гри залежить від його стосунків з іншими членами 

команди, а грати доводиться проти таких же людей. Фізично розвинена 

особистість повинна подавати приклад гуманної поведінки, гуманного 

ставлення до інших, у першу чергу тих, хто через вади здоров’я не може 

досягти такого рівня фізичного розвитку. 

Тільки з урахуванням потенційних можливостей інших видів виховання 

та їх комплексним впливом можна прогнозувати формування особистості, 

яка задовольнила б вимоги сучасного суспільства. Гуманістичне виховання 

має тут відіграти провідну роль, розкривши перед людиною правду про неї 

саму та активізувавши її внутрішній потенціал для того, щоб вона була сама 

собою, орієнтувалася у своєму мисленні й поведінці на такі життєві цінності, 

пріоритетом яких є не мати, володіти, а бути продуктивною, добродіяльною, 

люблячою, життєрадісною. 

Зазначимо, що будь-які прогалини в розвитку мають непоправні 

наслідки для особистості. Неприпустимими є однобічність у вихованні, 

неувага до окремих сторін особистісного розвитку. Сучасні російські 

дослідники наголошують на тому, що сумарна картина різних видів 

виховання, незважаючи на принцип комплексності, провокує педагога на 

формалізовану роботу з дітьми [8, 428]. З одного боку, це так. Проте важливо 

пам’ятати, що серед різноманіття особистості немає малосуттєвих аспектів, 

яким можна приділяти менше уваги, ніж іншим, тому що людина формується 

цілісно, і все в ній, а відповідно і всі види виховання, перебуває у тісних 

взаємозв’язках і взаємовпливах. Якщо вчитель, батьки надаватимуть 

перевагу якомусь одному виду виховання особистості школяра, при цьому 

ігноруючи чи не помічаючи інші види, у підсумку не буде досягнуто навіть 

того вузького результату, який першочергово ставився.  
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