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У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
Актуальність дослідження теми обумовлена тим, що особистісний 

підхід до дитини – основа нової філософії виховання – ґрунтується на 
педагогічній підтримці, принципі концентрації виховання на розвитку 
особистості і передбачає передусім визнання пріоритету особистості, який 
повинен стати основою ідеології суспільства у сфері виховання, 
центральною ціннісною орієнтацією. 

Особистісний підхід в педагогіці – це ставлення до дитини як до 
особистості і відповідального суб’єкта власного розвитку, це взаємодія на 
основі суб’єкт-суб’єктних відносин і сприйняття його як найвищої 
життєвої цінності; це визнання права кожного вільно здійснювати свій 
вибір і волевиявлення. Принцип центрації педагогіки на розвиток 
особистості вимагає демократичного стилю взаємодії суб’єктів, його 
гуманізації. 

Аналіз сучасної ситуації дозволяє стверджувати, що навіть молодші 
школярі стикаються з унікальним феноменом – необхідністю оволодіння 
наукою виживання на основі розвитку соціально-психологічних засобів 
пристосування до складних (навіть екстремальних) життєвих ситуацій. 
Спектр здібностей, які стосовно до цього мусить розвинути соціальна 
робота (як стверджують такі науковці, як І. Д. Бех [2], В. О. Білоусова [3], 
Є. В. Бондаревська та ін., надзвичайно широкий – від фізичних якостей, які 
потрібні кожному для зустрічі з довкіллям, з іншими людьми з метою, 
зазвичай далекою від ідеалу творчої співпраці, взаємодопомоги, до вміння 
вижити у співтоваристві інших, залишаючись при цьому вільною і 
відповідальною особистістю. 

Нова школа матиме справу з унікальністю, самобутністю особистості, 
оскільки індивідуальність є головним принципом етики і мусить виступити 
керівним методологічним положенням у гуманістичному вихованні. 

Цілеспрямований розвиток гуманної особистості, яскравої 
індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не 
декларуватиме необхідність гуманізації виховного процесу, а 
систематично за допомогою доцільних технологій втілюватиме її у 
практику підготовки підростаючого покоління до активної життєтворчості. 

Обмірковуючи сутність морального виховання, необхідно мати на 
увазі, що мораль – це та галузь етичних цінностей, яка передусім 
визнається кожною людиною. 

І за радянських часів виникали і розвивалися, здійснюючи значний 
вплив на масову практику, осередки гуманістичної педагогічної культури. 



Мова йде про видатного педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського. 
Виховання у нього – це творення щастя кожного вихованця. «Виховання 
полягає в тому, щоб уміло, розумно, мудро, тонко, сердечно торкнутися до 
кожної із тисячі граней, знайти ту, яку можна як алмаз шліфувати, засяє 
неповторним сяйвом людського таланту, а це сяйво принесе людині 
особисте щастя. Відкрити в кожній людині її, тільки її неповторну грань – 
у цьому полягає мистецтво виховання» [7, с. 17]. 

Мета статті: розглянути особливості морального виховання у 
педагогічній спадщині В.О. Cухомлинського і довести можливості 
використання їх в сучасній школі. 

У повсякденному житті вихованість особи оцінюється за різними 
ознаками і властивостями (залежно від їх цінності). Найчастіше її 
визначають рівнем володіння нормами і правилами поведінки, що 
традиційно склалися. У народних оцінках вихованість передусім 
оцінюється гуманізмом, здійсненими добрими справами та вчинками. 
Тому завданням морального виховання є виховання доброти, чуйності, 
готовності прийти на допомогу будь-якій людині у біді, здатність 
співчувати, виховувати внутрішню потребу жити та діяти за принципами 
загальнолюдської моралі 

В розробку проблеми морального виховання вагомий внесок зробив 
відомий педагог В. О. Сухомлинський. 

В. О. Сухомлинський розглядав творчу діяльність учня не лише як 
вищу форму активності й самостійності, а й як найбільшу радість у 
духовному житті людини, за допомогою чого відбувається моральне 
виховання: «Творчість відкриває в дитячій душі ті куточки, в яких 
дрімають джерела добрих почуттів» [6]. 

Якщо викладач прагне плідного співробітництва з учнями, він 
повинен дійсно контактувати з ними: чути їх слова, признавати значущість 
їх занять та цінність їх часу тощо. Гуманістичне навчання та виховання 
неможливе без активного використання форм співробітництва в процесі 
навчання. Для В. Сухомлинського шлях до багатства духовного життя є 
дуже складним: від індивідуального «внеску» кожного вихованця – до 
загального «багатства» колективу, від нього – до впливу на індивідуальне 
духовне багатство – і знову до збільшення приватного «внеску» у 
загальний фонд. І так до нескінченності. 

Там, де підчас бачать одне відношення: вплив колективу на 
особистість, там В. О. Сухомлинський установлює двосторонні відносини, 
говорить про вплив особистості на колектив. В. О. Сухомлинський 
стверджує, що «сила виховничого колективу починається з того, що є в 
кожній окремій людині, які духовні багатства має кожна людина, що вона 
привносить у колектив, що дає іншим, що від нього беруть люди»  
[6, с. 142]. Виділивши й обґрунтувавши найважливіші частини навчально-
виховного процесу, В. О. Сухомлинський, однак, не відводить їм раз і 



назавжди встановленого місця: учитель – керівник, колектив – засіб, 
вихованець – об’єкт. Логіка взаємодії цих трьох компонентів динамічна, 
по-справжньому діалектична, як і вся педагогічна система 
В. О. Сухомлинського. Перевіркою ефективності виховання і важливою 
життєвою школою виступає вся наша дійсність. В. О. Сухомлинський був 
прихильником ранньої соціалізації дитини, його раннього прилучення до 
моральних і духовних цінностей суспільства. Пізнаючи світ і самих себе, 
діти зобов’язані по крупинці пізнавати свою відповідальність за 
матеріальні і духовні цінності, створені старшими поколіннями» [6, с. 187]. 

Педагог прагнув тонко і продумано організувати виховний вплив, 
розбудити у вихованця інтерес до предмета чи явища через почуття подиву 
і здивування. «Для дитини, – писав В. О. Сухомлинський, – кінцева мета 
оволодіння знаннями не може бути головним стимулом його розумових 
зусиль, як у дорослого. Джерело бажання учитися, у самому характері 
дитячої розумової праці, в емоційному фарбуванні думки, в 
інтелектуальних переживаннях. Якщо це джерело висихає, ніякими 
прийомами не змусиш дитину сидіти за книгою» [6, с. 65]. Ще в більшій 
мірі це стосується процесів формування духовного світу особистості: 
«Емоційно-естетична оцінка ідей, принципів як найважливіший елемент 
ідейного виховання залежить від того, як глибоко здатна людина 
переживати в зв’язку з пізнанням навколишнього світу такі почуття, як 
радість, милування, подив, сум, тривогу, сором, гнів, збурювання, 
зніяковілість, совість й ін.» [6, с. 220]. В. О. Сухомлинський проаналізував 
у роботах «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина» і «Лист до 
сина» усі типи педагогічно значимого спілкування, торкнувся багато 
аспектів процесу спілкування дитини з природою, з навколишнім світом, із 
творами мистецтва, охарактеризував принципи спілкування дітей з 
педагогом, у колективі й один з одним, із представниками старшого 
покоління – дідусем і бабусею, батьком і матір’ю. «Тонкість почуттів, – 
писав Василь Олександрович, – виховується тільки в колективі, тільки 
завдяки постійному духовному спілкуванню з людьми...» [1, с. 412]. При 
цьому ідею педагогічного спілкування він розглядав у єдності з 
діяльністю, із практикою. У трилогії розглянуті найрізноманітніші види 
педагогічно значимої діяльності: пізнавальна, навчальна, трудова, творча, 
моральна, емоційна; показане їх значення для формування колективу й 
особистості. В. Сухомлинський характеризує діяльність вихователя як 
педагогічно організований процес, спрямований на формування в дитини 
системи відносин до світу, до суспільства і до себе. Для успішної реалізації 
всіх умов виховання – активного пізнання, емоційного переживання, 
спілкування і діяльності – В. О. Сухомлинський спеціально організовував 
так названі «емоційні ситуації» (які трактує як педагогічні). У своїх 
роботах він обґрунтовує це поняття і показує його практичне застосування. 

В. О. Сухомлинський писав: «У виховній роботі було багато 



спеціально створених, передбачених, «побудованих» людських відносин, 
що мали своєю метою затвердити в душах вихованців повагу до людини як 
до вищої цінності, щоб з дитинства людина була другом, товаришем, 
братом для іншої людини» [6, с. 245]. В роки дитинства, вважав Василь 
Олександрович, це особливо дієво, адже в 6–11 років закладаються основи 
моральних якостей особистості. У вихованні підлітка емоційна ситуація 
зберігає своє значення і здобуває риси самостійної дитячої творчості з 
яскраво вираженим емоційним фарбуванням. «Для емоційної ситуації, 
відзначає педагог, характерна діяльність, що виражається в щиросердечних 
поривах, діяльність немов би стихійна, ніяким задумом не спонукувана: 
моральні цінності, придбані раніш, вступають у дію. Діяльність, що не 
передбачається заздалегідь і не підготовляється, а виникає під впливом 
обставин, є одночасно і проявом визначеної емоційно-моральної культури – 
засобом подальшого розвитку, поглиблення шляхетних людських 
пристрастей» [6, с. 236]. У «Народженні громадянина» Василь 
Олександрович дає загальну характеристику емоційних ситуацій і 
розкриває методику виховної роботи в чотирьох із запропонованих їм 
типів педагогічних ситуацій. Ціль усієї педагогічної діяльності 
В. Сухомлинський бачить у вихованні всебічно розвиненої гармонійної 
особистості, у розквіті всіх її сторін, розвитку продуктивних сил, 
суспільних відносин і виховання робить це можливим. 

Мета початкової школи – «навчити дітей учитися», сформувати 
почуття любові до Батьківщини, свого народу, ненависті до її ворогів, 
допомогти дітям усвідомити свої творчі сили і здібності, тому що «у цьому 
усвідомленні сама сутність формування особистості» [6, с. 216]. 
В. О. Сухомлинський вважав важливим якомога раніше ознайомити дітей з 
моральними основами нашого суспільства, сформувати позитивне до них 
відношення, викликати загострений інтерес до понять добра і зла, 
організувати виховний процес так, щоб участь, щирість, співпереживання, 
співчуття, людяність виявлялися в діяльності. Коли школяр вступає в вік 
отроцтва, школа, вихователь, суспільство, зберігаючи і розвиваючи те, що 
закладено в дитинстві, формують громадянина, для якого «моральні, 
політичні ідеї ... перетворюються в норми і правила поведінки. Цей процес 
можливий тільки при багатогранній духовній зрілості і без якої немає 
устремління до ідеалу, немає живої людської особистості» [6, с. 184]. 
Тепер у центрі уваги педагога питання формування ідейності, 
громадянства, світогляду, почуття громадського обов’язку, виховання 
культури почуттів, працьовитості, відповідальності перед колективом і 
своєю совістю, розвитку здатності до самооцінки, самовиховання, поваги 
до людської особистості, збереження багатства кожної індивідуальності. 
Вступивши в життя, кожен юнак і кожна дівчина на ділі повинні 
застосовувати отримані знання, зайняти активну життєву позицію, 
боротися зі злом, неправдою, зрадництвом. «Ідейність без людської 



пристрасті, – пише Василь Олександрович, – перетворюється у 
святенництво. Є в нашому суспільстві багато «борців за правду», «шукачів 
істини», які не проти «викрити» зло, а бореться з ними нехай міліція. Ці 
демагоги, пустодзвони приносять багато шкоди. Задача полягає не в тому, 
щоб побачити зло і привселюдно сказати про нього, а в тому, щоб 
перебороти зло. Іноді треба не говорити, а діяти без розмов» [6, с. 195]. Усі 
ці гуманістичні положення, розвинуті В. Сухомлинським, розглядаються 
педагогічною наукою як новий крок у вирішенні актуальних проблем 
виховання. «Школа під блакитним небом», описана в книзі «Серце віддаю 
дітям», – це своєрідна творча лабораторія, у якій іде складний процес 
фізичного загартування, розумового розвитку, духовного становлення, 
емоційно-естетичного росту, трудового прилучення, ідейного 
пробудження дітей. Головними засобами педагогічного впливу тут 
виступає природа, мова, творчість, праця: «...Дитина по своїй природі 
допитливий дослідник, відкривач світу. Так нехай перед ним відкривається 
чудесний світ у живих фарбах, яскравих і трепетних звуках, у казці і грі, у 
власній творчості, у красі, що надихає його серце, у прагненні робити 
добро людям» [6, с. 35–36], – писав В. Сухомлинський. Мова, слово 
Василь Олександрович трактував дуже широко (це і слово вчителя, і книга, 
і мова природи, і мова музики, живопису) і додавав їм дуже великого 
значення. Слова покликані розбудити допитливу думку дитини, сприяти 
виявленню його творчої індивідуальності; діти повинні зрозуміти 
нерозривний зв’язок мови з Батьківщиною, традиціями народу. У 
початковій школі слово поєднує в собі думку і фантазію, адже для дітей 
цього віку казка, вигадка, гра – доданки духовного світу. «Казка, – 
підкреслював педагог, – це, образно говорячи, свіжий вітер, що роздуває 
вогник дитячої думки і мови» [6, с. 36]. У книзі «Серце віддаю дітям» 
широко представлена дитяча творчість як засіб і результат виховання. 
Створення казок, тонкі спостереження над природою, уміння передати 
відчуття свого нерозривного зв’язку з навколишнім світом – у цьому 
Василь Олександрович бачив злиття творчого сприйняття з аналізом, з 
міркуванням, з моральним, цивільним змістом. «Треба піти з дітьми до 
живого джерела думки і слова, домогтися того, щоб представлення про 
предмет, явище навколишнього світу ввійшло через слово не тільки в їх 
свідомість, але й у душу і серце. Емоційно-естетичне фарбування слова, 
його найтонші відтінки – от у чому життєдайне джерело дитячої 
творчості» [6, с. 177]. 

Любити дітей – значить затверджувати їхню неповторність, 
унікальність не на словах, а на ділі, уміти побачити їх гарними і вселити 
їм, що вони гарні. На думку В. О. Сухомлинського, єдина реальна рушійна 
сила виховання прагнення дитини бути гарним. Називаючи дитину 
брехуном, ледарем, грубіяном (батьки, вчителі адже принципові і недоліків 
не терплять), ми зосереджуємо її на недоліках, і вона думає: «Я й справді – 



незначність...», тим самим ми виховуємо брехунів, ледарів, грубіянів, 
слабких, невпевнених у собі людей. Любити дітей – значить уміти 
виразити любов у ласкавому слові, що схвалює посмішкою: «У тебе 
обов’язково вийде, ти розумниця, постарайся ще...». Потрібно бути 
терплячим, не відповідати лайкою на брутальність роздратованого 
підлітка, на його неслухняність, неохайність, знати, що негайна «віддача» 
у вихованні неможлива. 

Складністю й багатогранністю феномену дитинства пояснюється 
різне трактування його багатьма дослідниками. Проте, попри 
суперечливість оцінок і суджень, дитинство завжди було, є і буде 
найбільшою соціальною цінністю, яку колись знало, знає і буде знати 
людство. 

Воно «цілісно розкриває глибинну правду про людину, людську 
природу та сутність», воно є «одкровенням найнеосяжнішої глибини 
реальності» [4]. Тому педагог, працюючи з дітьми, має не тільки адекватно 
сприймати і розуміти дитинство, але й зберегти і відтворити «дитинний 
стан» – дитинний стан самого себе. За визначенням В.Лімонченко, «це 
такий стан людської душі, що характеризується справжньою 
безпосередністю і самоцінністю, свіжістю світосприйняття, здатністю 
щиро дивуватися і запитувати, цілісністю проявів життя, відсутністю 
утилітарної зацікавленості, готовності до іманентного самоперетворення, 
до самозміни, непримусовістю діяльності та спілкування, глибиною 
переживань» [4]. У педагогіці ця ідея була втілена та творчо розвинена у 
теоретичних наробках та практичній діяльності відомих педагогів-
практиків В. Сухомлинського, Я. Корчака. Вихованець у розумінні 
В. О. Сухомлинського – це активний, самодіяльний індивід, що живе 
повнокровним і цікавим життям. «Дитинство, – писав він, – 
найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього 
життя, а дійсне, яскраве, самобутнє, неповторне життя» [6, с. 22]. Ця ідея 
підтримана сучасними педагогами-вченими Ш. Амонашвілі, О. Захаренком. 
Тобто педагог має піднятися до дитини, не опуститися, а саме піднятися, 
дорости до дитини, «піднестися над самим собою». Гуманістичні 
принципи особистості педагога, його позиція з питань виховання 
особистості дитини, за слушним висловом Ш.Амонашвілі, полягає в тому, 
щоб любити дітей і приймати їх такими, якими вони є, олюднювати 
середовище, в якому живе дитина, прожити в дитині своє дитинство з тим, 
щоб пізнати життя дитини. Адже у процесі розвитку дитина пізнає саму 
себе, своє минуле, свої теперішні можливості та своє майбутнє. 

У «школі радості» педагог створює колектив учнів на основі 
сердечності, задушевності, чуйності і взаємодопомозі, колектив, 
об’єднаний однією метою, близькою і зрозумілою кожному. У 
«Народженні громадянина» розкриваються принципи формування 
колективу підлітків, розглядаються головні напрямки його розвитку. 



Колективізм виростає у ведучий принцип ідейно-політичного, трудового і 
морального виховання і в остаточному підсумку стає основою нових 
відносин. 

В. О. Сухомлинський стверджував, що при вирішенні головних 
проблем виховання дітей і формування їх наукового світогляду необхідно 
враховувати психофізіологічні особливості і протиріччя цього віку. 
Формуючи світогляд, вчитель одночасно формує і духовний світ дитини, 
тому що «світогляд людини – це особисте його відношення до істин, 
закономірностей, фактів, явищ, правил, узагальнень, ідей. Виховання 
науково-матеріалістичного світогляду є проникненням педагога в 
духовний світ вихованця». Педагог розкриває весь складний процес 
формування моральних якостей особистості. Він веде вихованця через 
знайомство з елементарними нормами моралі до пробудження моральних 
почуттів, а потім – до вироблення моральних звичок і через вправи в 
моральних учинках – до моральних переконань. 

Аналізуючи та переосмислюючи творчу спадщину 
В. О. Сухомлинського, приходимо до висновку, що гуманістичні ідеї 
видатного педагога не лише належать минулому, вони знаходять втілення 
в сучасності і мають творче майбутнє. 
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