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В умовах розбудови українського суспільства, послідовного й цілес-

прямованого вирішення складних проблем економічного, політичного, со-
ціального й культуротворчого змісту особливої гостроти й актуальності 
набувають питання виховання особистості, прилучення дітей та молоді до 
високих морально-правових норм та цінностей життя, естетики взаємин 
між людьми. Складність процесу формування особистості, наявність фак-
торів негативного впливу в суспільному середовищі відбиваються на сві-
домості й поведінці певної частини дітей та молоді, в яких система мора-
льних, правових, естетичних цінностей ще не знайшла достатнього станов-
лення й зміцнення. Це зумовлює необхідність здійснення профілактичної 
роботи з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку, внесення 
педагогічної корекції у поведінку особистості, що формується. 

Корекція девіантної поведінки важковиховуваних дітей належить до 
складних педагогічних проблем, успішне розв’язання яких можливе лише 
на основі наукового осмислення сутності цього складного явища, а також 
особливостей вияву девіантної поведінки у певному віці.  

Сутність девіантної поведінки молодших школярів є тим питанням, 
яке є предметом наукового пошуку фахівців у галузі психології, медицини, 
соціології, кримінології, а також педагогіки. Девіантна поведінка (від ла-
тинського deviatio – «відключення») являє собою окремі вчинки або систе-
му вчинків, які суперечать прийнятим у суспільстві правовим або мораль-
ним нормам: злочинність і поведінку, яка заслуговує карного покарання. З 
метою попередження важковиховуваності слід із ранніх років прищеплю-
вати повагу до моральних норм і виробляти моральні звички. 

Значний внесок у дослідженні питань педагогічного забезпечення 
корекції важковиховуваності зробив В.Сухомлинський. У науково-
практичній діяльності вченого провідною є система поглядів на дитину як 
на цінність, до якої з перших днів її існування необхідно ставитись як до 
неповторного біосоціального унікуму. В основі цього підходу – знання і 
розуміння дитини, віра, любов і повага до неї, бережливе, чуйне ставлення 
до підтримки почуття її гідності, до фізичного, психічного і духовного ро-
звитку вихованця. У багатьох своїх працях він висловлював думку про те, 



що в роки дитинства кожна людина особливо потребує тепла, ласки, любо-
ві, уваги. Без цього неможливий нормальний розвиток особистості. 

Актуальними є рекомендації В.Сухомлинського про необхідність 
створення сприятливих педагогічних умов для самовдосконалення дитини, 
що допоможе їй повірити в себе, у свої сили, у можливість свого розвитку. 
Він також висловив думку про те, що немає дітей, у яких не було б нічого 
позитивного. Якою б занедбаною не була дитина, педагог має відшукати те 
хороше, що, безперечно, є в кожної дитини і використати це у виховній 
роботі.  

Значне місце у своїх працях В.Сухомлинський приділяв вихованню 
молодших школярів. Він наголошував на тому, що потрібно враховувати 
специфічні особливості цього віку: емоційність, уміння мислити конкрет-
но. Тому значну роль у вихованні дітей молодшого шкільного віку відіграє 
виразність, яскравість властивостей предметів і явищ, через які розкрива-
ються перед дитиною моральні ідеї . 

Виховання дітей 6-10 років педагог називав «школою сердечності». 
Він радив педагогам і батькам навчати дітей добра, любові, милосердя. Та-
кож суттєву роль В.Сухомлинський відводив природі як об’єкту пізнання, 
сфері активної діяльності. Водночас він вважав, що природа сама по собі 
не виховує, лише активна взаємодія дитини з природою сприятиме вихо-
ванню особистості. Це стало основним принципом організації виховання 
учнів Павлиської середньої школи: «Ми прагнемо того, щоб усе життя ви-
хованців було сповнене творінням у світі природи». 

Слушною є думка педагога про те, що «саме серед природи, багатої 
на живі образи, легше думається, краще фантазується, швидше добирають-
ся слова з найтоншими відтінками». Водночас він наголошував на ранимо-
сті душі дитини, на її бажаннях, які «легко згасити необережним дотиком 
до дитячого серця – різким образливим словом чи байдужістю». 

Зазначимо, що В.Сухомлинський першочерговими завданнями вихо-
вання дітей з відхиленнями в поведінці вважав створення умов для радості 
праці, радості успіху в навчанні; пробудження почуття гордості, власної 
гідності неповнолітніх. Тонкий знавець дитячої психології стверджував, 
що «діти живуть своїм уявленням про добро і зло, про честь і безчестя, про 
людську гідність; у них свої критерії краси, у них навіть своє вимірювання 
часу: у роки дитинства день здається роком, а рік – вічністю».  
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