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«Всі шкільні проблеми стоять і перед 
сім’єю, усі труднощі, які виникають 
у складному процесі  шкільного вихо-
вання, сягають своїм корінням у 
сім’ю». 

 
Творча спадщина В.О.Сухомлинського наскрізь пронизана ідеями 

рівності, гуманізму і щирості у вихованні, його погляди є досить актуаль-
ними при вивченні проблем сім`ї. 

Василь Олександрович, аналізуючи фактори гуманістичного вихо-
вання, підкреслює провідну роль сім’ї у формуванні гуманістичних 
цінностей. Адже те, що набувається в сім’ї, зберігається дитиною протягом 
усього життя. Від гармонійності і стабільності стосунків у сім’ї, її 
психологічного клімату, морального здоров’я, панування естетичних 
смаків та етичних норм поведінки залежать і рівень розвитку суспільства. 
[2, с.92].  

Сім’я може бути як позитивним, так і негативним фактором вихо-
вання. Позитивний вплив на ще не сформовану особистість полягає в тому, 
що ніхто, крім матері, батька, бабусі й дідуся, сестри чи брата, не ставиться 
до них з такою любов’ю і турботою. Однак жоден інший соціальний 
інститут не може завдати стільки шкоди вихованню дитини, скільки це 
може зробити сім’я. Тому передусім у сім’ї має панувати атмосфера 
доброзичливості, довіри, любові, взаємодопомоги.  

Учений добре розумів, що є речі, яким не можна навчити і які розви-
ваються у процесі спілкування спочатку з найближчими людьми, а згодом 
утверджуються, міцніють, або ж, навпаки, атрофуються під впливом соці-
ального середовища. Не можна в школі навчити дітей любити, якщо ця 
здатність не розвинулася в сім’ї. Саме тому приязні стосунки між матір’ю і 
батьком, батьками і старшим поколінням (тобто бабусею та дідусем) є пе-
редумовою виховання у дітей доброзичливості, чуйності, поваги. Про такі 
стосунки В.О. Сухомлинський писав: «Як важливо, щоб перші думки про 
добре, сердечне, найпрекрасніше, що є в світі, — про любов людини до 
людини пробуджувались на особистому досвіді, щоб найдорожчим для ди-
тини стали батько й мати . Материнська і батьківська любов не повинна 
бути сліпою, а має виховувати в дитині Людину, бути підтримкою, ут-



верджувати віру в себе, у свої сили, захищати і водночас рухати вперед, а 
не бути своєрідним ковпаком, ізолятором. [2, с.52]. 

В.О. Сухомлинський вибудовував свою виховну систему на принци-
пах етнопедагогіки, в якій образ матері посів значне місце. Матір у нього 
випромінює любов, чуйність та повагу до дитини; матір — джерело за-
гальнолюдських цінностей, чеснот, Берегиня. Без перебільшення можемо 
сказати, що саме Василь Сухомлинський є єдиним педагогом радянського 
періоду, який створив «культ Матері». Матір у нього не всесильна, як до 
цього привчала радянська педагогіка, а жінка, яка потребує уваги, чуйного 
ставлення, поваги, ласки, любові. Ні школа, ні суспільство не може 
замінити матір. А тому любов до матері, вважав педагог, потрібно вихову-
вати і в школі у процесі формування стосунків між хлопчиками і 
дівчатами. [1, с.545]. 

Не менш важливою, на думку педагога, у вихованні дитини має бути 
і роль батька, особливо коли в сім’ї підростає син. Для хлопчиків батько є 
еталоном мужності, хоробрості, сміливості, всемогутності, вони мріють 
бути схожими на своїх батьків. Вчений не применшував ролі матеріальних 
потреб у житті людини. Потрібно лише правильно формувати культуру по-
треб. Суть не в тому, щоб виховати матеріальні і духовні потреби, а в тому, 
щоб добитися їх гармонійного розвитку, щоб у житті людини переважала 
діяльність, спрямована на становлення і задоволення потреб вищого по-
рядку – потреб духовних. Як переконує багаторічна діяльність В.О. Сухо-
млинського, уже в підлітковому віці та юності матеріальні запити не зав-
жди відіграють провідну роль. Основою ж має стати потреба в іншій 
людині. Передусім ця потреба розвивається у процесі спільної діяльності і 
збагачує людські взаємини, є невичерпним джерелом духовного багатства. 

Батькам, педагог радив звертати особливу увагу на синівську любов і 
вдячність. Адже ніхто не хоче, щоб його дитина виросла жадібною, гру-
бою, злою. Проте таке трапляється навіть у благополучних родинах. [4, 
с.543] 

В.О. Сухомлинський уважав, що обов’язком кожного є виховання у 
дітей любові й поваги до старших, насамперед до бабусі й дідуся. Проте, 
як показує дійсність, в українському суспільстві за період радянського ре-
жиму відбулася девальвація інституту батьківства. Взята нині за основу 
американська модель стосунків між дітьми і батьками цю девальвацію ли-
ше посилює. Нині поширилася форма звертання на «ти» чи й просто по 
імені не лише до матері й батька, а й до бабусі та дідуся. Діти відкрито 
спекулюють формулою «внуків люблять більше ніж дітей». Найчастіше до 
старших звертаються, коли потрібно вивільнити час для розваг, тоді онуки 
«відправляються до баби з дідом».  

Проте одностороння любов батьків до дітей чи дітей до батьків не 
дасть потрібного, важливого для суспільства результату, якщо в сім’ї не 
пануватиме повага до дитини, яка досить часто підміняється 



імперативними стосунками чи наданням «тепличних послуг». Повага до 
дитини виявляється в усьому – в інтонації голосу, формі звертання, наказу, 
прохання, у пораді, співчутті. В.О. Сухомлинський зазначав, що «роки й 
роки ідуть на те, щоб навчити і вчителів і батьків бути чутливими до пере-
живань дітей. Зрозуміти дитяче почуття – значить підійти до дитини по-
людському, принести їй спокій, розсіяти тривогу, навчити її бути доброю й 
чуйною. Дитина, відчувши, що старші зрозуміли її душевний стан, стає 
м’якою, чутливою до добра. Те, що я називаю виховуваністю, є відповіддю 
дитини на наше вміння розуміти її стан». [2, с.255]. 

На батьків педагог покладав обов’язок створення в сім’ї необхідних 
умов для становлення особистості дитини, аби в неї могла виробитися пра-
вильна соціальна орієнтація, утвердилися почуття рівноправного і повно-
цінного учасника життя своєї сім’ї, країни. В.О. Сухомлинський небезпід-
ставно вважав, що «до свідомості й серця матері і батька дуже важливо до-
нести таку істину: маленька зернина, посіяна в людській душі у роки ран-
нього дитинства, стає в зрілі роки могутнім деревом. Усе залежить від то-
го, яку зернину посіяно і в який грунт» . [1, с.541 ]. 

Творча спадщина В.О.Сухомлинського переконує нас у різноманіт-
ності педагогічних підходів до формування особистості учня. Нині, у пері-
од активних пошуків ефективних методів виховання гуманістичних цінно-
стей, практична діяльність Василя Олександровича є надійним помічником 
у вирішенні важливих завдань сімейного виховання. 
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