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ВИХОВАННЯ ІНІЦІАТИВНОСТІ ТА ПОЧУТТЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА В.О. СУХОМЛИНСЬКИМ 
 
Відповідальність, обов’язок, ініціатива – це та вища сходинка в ду-

ховному житті людини, на якій вона віддає себе служінню ідеалові. 
Оскільки усвідомлення своїх прав і обов’язків по відношенню до держави, 
є поняття, що стосується особистості, то відповідальність 
В.О.Сухомлинський розглядає як особистісну проблему. Відповідальність 
повинна насамперед бути своєю совістю, за оцінкою педагога 
«неспокійним і суворим стражем розуму». 

Завдяки тому, що Василь Олександрович органічно поєднує 
громадянськість і совість, відповідальність постає у нього у найвищій 
формі. По-перше, вона характеризує здатність особистості самостійно 
формулювати моральні обов’язки, вимагати від себе їх виконання і 
здійснювати самооцінку та самоконтроль. По-друге, суттєво розширюється 
сфера втручання особистості в оточуючий світ і стверджує ідея особистої 
відповідальності за все, що створено народом. 

Усвідомлення суспільного обов’язку, необхідності його виконання – 
основа з основ етичної культури.  

Василь Олександрович визначає такі види обов’язку: обов’язок лю-
дини перед людиною, перед Батьківщиною, обов’язок батька і матері пе-
ред дітьми, обов’язок дітей перед батьками, обов’язок особи перед колек-
тивом, обов’язок перед вищими моральними принципами. Почуття 
обов’язку – це не пута, що зв’язують людину. Це справжня людська свобо-
да. Вірність обов’язкові підносить людину. Неодноразово він наголошує на 
тому, що справжнє особисте щастя – у виконанні обов’язку, що, чим 
глибший соціальний, політичний смисл обов’язку, тим щасливіша людина. 

В.О.Сухомлинський постійно зупиняється на сукупності правил, які 
повинні виконувати учні. Ці правила сформульовані чітко, звучать афори-
стично і духовно вражаюче, у вигляді деяких принципів, вимог, тобто так, 
як у народній педагогіці.  

Один з перших етичних принципів В.О.Сухомлинського стосується 
поняття «повинність». Ось як про це він пише, звертаючись до своїх 
вихованців: «Людина повинна. Вся суть нашого життя полягає в тому, що 
ми всі зобов’язані, повинні. Ясне розуміння і суворе додержання твого 
обов’язку перед людьми – є справжня свобода. Чим людяніше, свідоміше 
ти додержуєш свого обов’язку перед людьми, тим більше береш ти з неви-
черпного джерела справжнього людського щастя – свободи. Спробуй 



звільни себе від обов’язку – і ти перетворишся в раба своїх примх.  
На думку В.О.Сухомлинського, саме у молодшому шкільному віці, 

коли душа дитини сприятлива до емоційних впливів, необхідно поспішати 
розкрити їй азбуку загальнолюдської моралі – початкову школу 
моральності, що складається із норм, які наростають за ступенем 
активності в утвердженні добра. Починається ця азбука моральної культу-
ри від біблійного «не чини іншим зла», а завершується закликом «боротися 
проти зла і несправедливості». 

1. Василь Олександрович виділяє групу правил, що насамперед сто-
суються відносин між людьми.  

Формулюючи поняття, В.О.Сухомлинський вказує не лише на 
обов’язки, а й веде роз’яснення, обґрунтовує їх доцільність. Так, 
з’ясовуючи обов’язок дітей перед старшим поколінням, педагог каже: 
«Людина смертна, але безсмертний народ. Його безсмертя – в наступності 
поколінь.  

Педагог справедливо вважає, що піклування про людину, 
відповідальність людини за людину – основа організації й моральної 
єдності дитячого колективу.  

Отже, проблема виховання в школярів повинності та обов’язку 
розглядається в творчій спадщині В.О.Сухомлинського в двох таких аспек-
тах: як найважливіша суспільно-політична проблема, і як центральна про-
блема власної навчально-виховної теорії і практики.  

Такою ж важливою є філософія родинно-сімейного виховання, якою 
пройнято значний ряд праць видатного педагога і яка є однією з 
найсуттєвіших складових його етнопедагогічної спадщини.  

Досить важливою в цьому контексті є думка В.О.Сухомлинського 
про виховання в дітей любові та поваги до своїх батьків, рідних, близьких 
людей. Любити батька, матір, дідуся, бабусю – це означає творити добро, 
приносити їм радість, робити конкретні хороші вчинки, в яких би виража-
лась турбота про них. З цього приводу педагог висловлює таку повчальну 
мудрість: набагато легше любити все людство, ніж зробити конкретну хо-
рошу справу для рідної тобі людини – матері. Він домагався того, щоб в 
роки дитинства дитяче серце не раз стиснув біль від думки про те, що 
матері нелегко, що вона переживає тяжкі хвилин напруженої праці. 
Необхідно розкрити очі дитини на материнську працю, нехай кілька разів 
дитина встане разом з матір’ю – задовго до світанку, нехай піде з нею на 
ферму, побачить, як нелегко працювати – і в серці з’явитися співчуття. 
Відчуття серцем найдорожчої в світі людини – матері – є великою школою 
людяності, могутнім засобом облагородження. 
 


