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Шляхи впровадження педагогічних ідей В. Сухомлинського в практику роботи 

початкової школи з формування в учнів загальнолюдських цінностей 

      Актуальність дослідження. Найважливішою цінністю на землі є вихована 

людина, особистість. Через це найважливіше в світі – виховання. Ця категорія є 

загальна, постійна і вічна. Вона виникла з появою людини й існуватиме доти, доки 

існуватимуть люди на Землі. 

      Формування й розвиток моральності, вихованості, загальнолюдських  якостей  у 

дітей є з ряду найважливіших завдань учителя початкової школи. 

Ціннісні орієнтації визначають міру людяності. Однією із складових формування  

вихованості  є розвиток  моральної свідомості, яка полягає у відображенні в 

свідомості дитини принципів добра, моральності, тобто норм поведінки, що 

регулюють ставлення один до одного, до суспільства. Цей процес має базуватися на 

основі загальнолюдських цінностей: ідеалів правди, добра, свободи, дружби, 

справедливості, совісті, людської гідності. 

      «Утвердити в кожній дитині доброту, сердечність, чуйність до всього живого й 

красивого, –  писав В. Сухомлинський, –  елементарна азбучна істина шкільного 

виховання, з цієї істини починається школа. Справжнє виховання полягає у тому, 

щоб моральний ідеал добра, правди, честі, духовної краси жив у кожному юному 

серці, утверджувався в активній діяльності як невід’ємна частина власного єства, 

власної думки, почуттів, намірів» [1, с. 192]. 

     Мета статті  – з’ясувати вплив творів В. Сухомлинського на формування 

морально-трудових навичок. 

      Поняття „цінність” було введено в науку в середині ХІХ ст. згодом, на основі 

всебічної розробки цього питання формувалася спеціальна галузь філософсько-

психологічного знання – теорія цінностей, або аксіологія (від грецького «axios» - 

цінність) [1, с. 149].  

   Ці́нність – будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини 

чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе. 



     Загальнолюдські цінності – сукупність певних загальних моральних вимог і 

логічна структура моральної свідомості людини. Ці моральні вимоги пов'язані з 

найпростішими проявами людських взаємовідносин: не красти, не вбивати, 

допомагати людям у труднощах, виконувати обіцянки, говорити правду тощо 

      Завдання школи – виховати всебічно розвинену, гармонійну особистість. 

Слово – найважливіший інструмент. Педагогові володіти словом – справжнє 

мистецтво, тому що через слово, яке несе в собі духовне призначення, 

народжуються в людини риси, які є моральними цінностями вихованої людини.  

         Виховання дітей молодшого шкільного віку В. Сухомлинський називав 

«школою сердечності». Він радив дорослим навчати дітей добра, любові, 

милосердя. Для цього потрібно, щоб діти бачили гуманістичний зміст вчинків і 

поведінки тих, хто їх оточує. Дитина не повинна вирости байдужою, нечулою, вона 

має зростати у постійному піклуванні про навколишній світ рослин, тварин, людей, 

доглядати і допомагати їм. 

          В. Сухомлинський вважав, що необхідно не просто створювати систему 

цінностей, а й активно утверджувати її своїми діями, протистояти злу, прагнути 

вдосконалювати суспільні відносини. Навчання в «зелених класах», складання 

книжок-картинок про природу, подорожі у природу, проведення уроків мислення, 

використання і розв’язання задач із живого задачника, створення казки, написання 

оповідань, куточок краси, використання пісні, книжки, проведення свят, ці та інші 

знахідки В. Сухомлинського сприяють засвоєнню моральних цінностей у дітей 

початкових класів. 

       Людина, – стверджував В. Сухомлинський, – народжується на світ не для того, 

щоб зникнути  пилинкою, а для того, щоб лишити по собі слід вічний. І слід цей має 

бути сповнений добра [2, с. 21]. 

      У праці «Сто порад учителеві» В. Сухомлинський підкреслює ситуацію вибору в 

процесі внутрішньої боротьби особистості, не на людях: «Справжня людина та, яка 

не робить гидоти, непристойності, підлості на самоті. Нехай завжди, коли ти 

залишаєшся на самоті, суворим, вимогливим свідком твоїх вчинків буде власне 

сумління» [3, с. 451]. 



      Процес становлення людини довготривалий і потребує від педагога і сили волі, і 

фізичного здоров’я, і духовної енергії, і постійного пошуку варіантів впливу на 

особистість школяра. Об’єктом праці вчителя є «найтонші сфери духовного життя 

особистості, яка формується, – розум, почуття, воля, переконаність, самосвідомість. 

Впливати на ці сфери можна тільки так само – розумом, почуттям, волею, 

переконаністю, самосвідомістю»[3, с. 535]. 

     З метою формування загальнолюдських цінностей в молодших школярів, 

вчитель має залучати їх до читання художніх творів. Твори розширюють 

сприйняття школярами навколишньої дійсності. Це помітно в змінах, що 

відбуваються у їхньому активному словнику. Словниковий запас дітей 

поповнюється новими словами, виразами, а значить і думками, судженнями. Через 

яскраві образи казок, оповідань, легенд діти краще сприймають ідею творів, краще 

сприймають їх повчальний зміст. 

     Ефективними для формування загальнолюдських цінностей молодших школярів 

є твори В. Сухомлинського. Вони позитивно впливають на формування духовно-

морального світогляду дітей, а також впливають на рівень навчальних досягнень. 

Уроки читання за творами В. Сухомлинського у початковій школі є потужним 

засобом виховного впливу на особистість дитини. Читаючи, роздумуючи над 

текстами казок, оповідань, мініатюр та легенд В.Сухомлинського, в учнів 

розвивається, активізується, збагачується словник; у них активізуються  морально-

ціннісні, світоглядні уявлення, поняття, а крім того (що дуже важливо) діти вчаться 

висловлюватися усно і письмово. 
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