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Шукаючи цікаву інформацію про геніального педагога 
В.О. Сухомлинського знайшов у інтернеті статтю, у якій зазначено, що він 
надіслав до журналу уривок зі своєї книги, яка готується до видання.  

Мета – теоретично довести, що В.О. Сухомлинський надавав вихо-
ванню підростаючого покоління великого значення.  

У даній статті звертається увага на виховання дітей та молоді, яке 
потрібно розпочинати з найближчого, найріднішого – із ставлення до 
матері, батька: «Нещодавно я розмовляв з другом, людиною високої куль-
тури і широкої ерудиції, про виховання дітей та молоді. З великою триво-
гою говорив він про непоодинокі випадки зневажливого ставлення дітей до 
батьків. Виховання ідейності треба починати з найближчого, найріднішого 
– із ставлення до матері, батька, бабусі... Якщо ти не пробудив у людині 
співчуття до ближнього, зокрема у сина й дочки до батька-матері, ти пога-
ний вихователь. Це говорив не педагог, а людина великого життєвого 
досвіду, і вона мала рацію».  

Василь Олександрович уточнює, що у більшості сімей, у школах ви-
ховний процес будується «не проходячи через серце вихованця», а уза-
гальному, поверхнево. Це й стає результатом тупої безсердечності, 
моральної «товстошкірості»: «Справді, в багатьох сім’ях і школах вихо-
вання будується якось так, що високі, благородні ідеали, які намагається 
утвердити вихователь в серцях своїх вихованців, стосуються того, що поза 
учнем, поза його особистими, сердечними справами. Звідси утвердження 
тупої безсердечності, моральної «товстошкірості», звідси схильність 
певної частини дітей і юнацтва до демагогічного пустослів’я». 

Звертаючись до джерела виховання, педагог усі найкращі слова 
вживає до найживучішого коріння людського – матері, яка дає дитині жит-
тя, передає мудрість. Якщо ж дитина позбавлена материнської ласки, то 
вона прагне отримати її від інших людей. Дитяче серце не може залишати-
ся пустим: «Найдорожча для дитини людина – рідна мати мусить святинею 
увійти в її серце. Любов до матері – це перша школа виховання почуття 
обов’язку перед найдорожчим і найсвятішим – Батьківщиною. Мати не 
тільки носить дитину під серцем, дає їй життя і розум, ночей недосипає, 
щоб дитя було здорове й щасливе. Мати – це той найживучіший корінь, що 
передає людині мудрість, духовне багатство народу, його самосвідомість. 
Виховуючи у дитини любов до рідної матері, до бабусі, до батька й дідуся, 



формуючи благородне почуття родинної честі, ми утверджуємо чуття 
великої сім’ї – народу. Кращі ідеали, традиції народу передаються дитині 
від матері. Мати – це, образно кажучи, той чистий струмочок, що живить 
вічну ріку народного життя. Дитина, позбавлена материнської ласки, 
найбільше в житті прагне саме такої ласки, доброти й любові іншої люди-
ни. Дитяче серце не може залишатися пустим. Адже чимало випадків, коли 
матір’ю стає не та, що народила, а та, що вклала у маленьку людину всі 
сили своєї душі». 

В.О. Сухомлинський наголошує, що потрібно шанувати, берегти та 
дорожити матір’ю, батьком, рідними і тільки у ранньому віці ці щирі ба-
жання мають велику силу на підростаюче покоління. Педагог закликає, що 
не потрібно оберігати дитяче серце від цих тривог: «Шануйте, діти, матір і 
батька, дорожіть ними, бережіть їх, вони дали вам життя, вони творять вам 
радість і щастя», – так учить трудовий народ. Цю думку досвідчений педа-
гог прищеплює маленьким дітям, розповідаючи їм про працю й тривоги 
матерів, про безсонні ночі біля хворої дочки або сина. Серце малюка дуже 
чутливе до картин і образів, які розкривають цю думку. За природою 
своєю дитина не може жити без дорогої, рідної істоти. Тільки в ранньому 
віці ці щирі бажання мають велику силу. Отже, не можна пропускати золо-
тих днів дитинства – хай саме в ці дні дитина не тільки втішається радо-
щами, створеними для неї батьками, а й сама творить радощі для них. Хай 
змалку в її серці живе тривога за рідну матір, за батька, бабусю й дідуся. 
Хай болить і сумує дитяче серце, коли щось у матері негаразд, хай і вночі 
недоспить дитина, думаючи про матусю. Не оберігайте дитяче серце від 
цих тривог, від цього болю; оберігатимете – виросте людина з кам’яним 
серцем, а в кам’яному серці не буде місця ні для синовньої відданості, ні 
для батьківської ласки, ні для великих ідеалів народу. Той, хто байдужий 
до рідної матері, ніколи не стане справжнім патріотом. Це не красне 
слівце, а істина». 

Геніальний педагог навчає, як потрібно приносити радість, виховую-
чись – саджати дерева, кущі. Праця це джерело чистих почуттів, любові. 
Практик застерігає, щоб у дитячому серці утверджувалися святині, не зло-
вживайте похвалою: «Мало сказати дитині: принеси своїй матері радість. 
Треба навчити її, як це зробити, одухотворити благородними прагненнями: 
Ось ви, дітки, саджаєте яблуньки і виноград на шкільній ділянці, ось вожа-
та вашої жовтенятської групи кличе вас посадити яблуньку безрідному, 
самотньому дідусеві, що живе край села. Все це добре, але чи не краще бу-
ло б, якби кожен з вас посадив удома, на присадибній ділянці мамину яб-
луньку, мамин кущ винограду? Якщо ви зуміли морально підготувати 
дітей до цієї бесіди, така порада викличе у них захоплення. Вони візьмуть 
у шкільному розсаднику саджанці яблуньок і виноград, принесуть додому, 
викопають ямки, посадять мамі яблуньку і кущ винограду. А потім – де-
ревця батькові, бабусі, дідусеві. Повірте, що в цій незначній з першого по-



гляду роботі – незрівняно глибший зміст, ніж у загальних словах про доб-
ро, правду, порядність. Скільки чистих почуттів у дитячій праці, скільки 
радості дає вона малюкам і особливо батькам. Виховний смисл цієї праці в 
тому, що вона торкається найпотаємніших куточків серця, хвилює його. 
Дитина виконує роботу не для того, щоб хтось похвалив її на зборах, а за 
велінням власної совісті. Якщо ви хочете, щоб у дитячому серці утверджу-
валися святині, не зловживайте похвалою, заохоченням за добро. Бійтесь, 
як вогню, виникнення в дитячій свідомості думки про те, що кожен вчинок 
мусить відзначатися похвалою або заохоченням. Святині дитячого серця – 
це сфера совісті, сумління. Найвищою нагородою за добрий вчинок має 
бути особисте моральне задоволення дитини». 

Отже, можна зробити висновок, що В.О.Сухомлинський вважав пер-
винним джерелом у вихованні дітей та молоді – дбайливе ставлення до ма-
тері, батька... 
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