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Актуальність теми. До важливих цілей сучасної української освіти
належить виховання покоління на засадах гуманізму та людяності, розвиток
моральних цінностей особистості сучасного школяра.
Сьогодні ми все частіше звертаємося до творчості
українського

педагога,

нашого

земляка

Василя

видатного

Олександровича

Сухомлинського, педагогічна спадщина якого допомагає у вирішенні
багатьох проблем сучасної освіти.
Метою статті є аналіз педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського на
морально-етичне виховання молодших школярів.
Виклад

основного

матеріалу.

В. О. Сухомлинський

надавав

важливого значення вихованню моральності, у Павлиській середній школі

він ставив за мету виховати з кожної дитини добру, сердечну людину:
«Важливе завдання школи ми вбачаємо у вихованні чистоти, благородства
морально-естетичних відносин – дружби, товаришування, любові» [2, с. 199].
Особливого значення педагог надавав сільській школі у порівнянні з
міською: «Сільська школа далеко не те, що школа міська. На неї тепер
покладається зовсім особлива місія. Сільська школа – найважливіший,
головний, іноді, в силу умов, що складається єдиний осередок культури.
Вона задає тон всьому інтелектуальному, культурному і духовному життю
села.» [4, с.418]
Підкреслюючи особливу роль сільського вчителя, він писав: «Село
починається з школи; культура села починається з культури сільського
учителя. Головна виховуюча сила в сільській школі – духовне багатство,
знання, ерудиція, кругозір педагога. Головне, чим приваблює до себе
допитливе юнацтво – сільський учитель. Чи є в нього самого жадоба до
знань, пристрасне ставлення до книжки, науки, культури». [4, с. 421]
На думку Василя Олександровича, в основі людської чутливості
вчителя лежить загальна інтелектуальна, моральна, естетична і емоційна
культура в своїй органічній єдності, а ця єдність досягається і освіченістю, і
суспільним досвідом моральних відносин в колективі. Кожний з нас повинен
знати і відчувати, що на нашій совісті – доля дітей, що від нашої духовної
культури та ідейного багатства залежить розум, здоров’я, щастя покоління…
[5, с. 292].
Серед невідкладних завдань, які стоять перед учителем, з погляду В. О.
Сухомлинського: «Дати дітям радість праці, радість успіхів у навчанні,
пробудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша
заповідь виховання», – писав видатний педагог. [4, с. 304] Учитель
зобов’язаний пройнятися симпатією до вихованця, пам’ятаючи, що перед
ним не просто учень, а особистість, яка потребує допомоги і підтримки.
Описуючи систему роботи Павлиської середньої школи, Василь
Олександрович згадував про таке: «З перших днів перебування в школі ми

спонукаємо дітей до такого: якщо ти побачив, що на деревці надламана
гілочка, дбайливо підв’яжи її, змаж рану; якщо це зроблено вміло і
своєчасно, гілочка приживеться, деревце залікує пошкодження. Поступово ці
вчинки входять у звичку. [2, с. 156]
«Виховання людяності, гуманності, відточення цього дорогоцінного
каменя, без цього не можна уявити ні школу, ні педагога. Ніхто не змусить
мене відмовитися від переконання: головним предметом в школі повинно
бути людинознавство. І не лише в школі, але й у кожному інституті». [4, с. 8]
А ще В. О. Сухомлинський надавав величезного значення наявності у
самого вчителя людяності та душевної чуйності. «Коли учень бачить, що
вчитель радіє з його успіхів і засмучується його невдачами, ці почуття
передаються і йому,і таким шляхом він на досвіді переконується, що праця,
пов’язана з набуттям знань своїми силами, приносить задоволення. [2, с. 156]
А людяність у дитини, на думку В. О. Сухомлинського, «… виховується
культурою взаємовідносин учителя і учнів».[5, с. 291]
Духовне спілкування між учителем і учнем – це втілення педагогічних
ідей, поглядів, переконань у людські взаємини, вчинки, поведінку,
передавання інтелектуальних, моральних, естетичних багатств людства від
особистості вчителя до особистості учня. Основою їхніх взаємин має бути
людяність, чуйність, душевність, вимогливість [6, с. 476-477].
Азбука виховання людяності, в тому, щоб дитина, віддаючи тепло своєї
душі іншим людям, знаходила в цьому особисту радість [2, с.188]. Ми
повинні виховувати в дітях доброту, людяність, сердечність, співчутливість.
[5, с. 291]. Нехай дитина якомога частіше переживає радість добрих вчинків,
нехай моральне й естетичне задоволення від цих вчинків дає їй повноту
духовного життя,- це один з головних законів життя учнівського колективу.
[2, с. 25].
«Душевна чуйність – це якість, котрої не можна досягти тільки
навчанням.
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єдності, а ця єдність досягається і освіченістю, і практичним досвідом
моральних взаємин у колективі. Учитель повинен знати і відчувати, що на
його совісті- доля кожної дитини, що від його духовної культури та ідейного
багатства залежать розум, здоров’я, щастя людини, яку виховує школа» [3,
с.168]
Водночас, учений стверджував, що морально-духовний розвиток
особистості не відбудеться без глибокої поваги до себе, без усвідомлення
вихованцем власної моральної гідності: «Багате духовне життя характерне
тим, що учень, долаючи труднощі в ім’я суспільних інтересів, усвідомлює
себе як особистість, осмислює свою моральну гідність. Без подолання
труднощів самоутвердження неможливе, неможливе й багате духовне життя,
уповільнюється духовний розвиток» [2, с. 221].
В. О. Сухомлинський підкреслював, що справжня морально-духовна
досконалість особистості неможлива без постійної праці учня над собою: «Ця
досконалість пов’язана з процесами глибокого духовного очищення,
пробудження всіх людських можливостей і здібностей, росту свідомості й
самосвідомості особистості» [5, с. 223].
Видатний педагог називав дитинство – найважливішим періодом
людського життя. «І від того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку в
дитячі роки, від цього значною мірою залежить, якою людиною стане
сьогоднішній малюк» [4, с.15]
В. О. Сухомлинський був переконаний, що гармонійний, всебічний
розвиток можливий лише там, де два вихователі – школа і сім’я – не тільки
діють одностайно, ставлячи перед дітьми ті самі вимоги, а є однодумцями,
поділяють ті самі переконання, завжди виходять з тих самих принципів, не
допускають ніколи розходжень ні в меті, ні в процесі, ні в засобах виховання.
[3, с. 86 ]
У своїй книзі «Серце віддаю дітям» він писав: «Дитина – дзеркало
морального життя батьків. Я замислювався над добрим і поганим у кожній
сім’ї. Найцінніша моральна риси хороших батьків, що передається дітям без

особливих зусиль, – душевна доброта матері і батька, вміння робити добро
людям». І далі продовжував: «Дитина – дзеркало сім’ї; як у краплі води
відбивається сонце – так у дітях відбивається моральна чистота матері і
батька. Тільки разом з батьками спільними зусиллями, вчителі можуть дати
дітям велике людське щастя» [4, с.28-29 ]
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найважливіша умова успішного виховання дитини і в домашніх умовах, і в
дитячому садку, і в школі [2, с .13]
Висновки. Отже, формування морально-етичних цінностей учнів –
важливий етап у розвитку дитячої особистості на етапі шкільного навчання.
Тому не випадково в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського саме цій
проблемі приділено багато уваги. Запропоновані видатним педагогом засоби
морального впливу на вихованців грунтуються, насамперед, на особистості
вчителя та співпраці школи і сім’ї у вирішенні завдань морально-етичного
виховання молодших школярів.
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