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Проблема формування особистості висуває на перший план пошуки 
шляхів удосконалення морального виховання. А це можливе лише при 
вивченні історичної спадщини у сфері філософії, етики, педагогіки. Неабияку 
роль у розв’язанні цієї проблеми відіграє сім’я. Тому за мету дослідження 
поставили: розкрити суть підґрунтя, на якому формувалися педагогічні 
погляди О. Захаренка щодо ролі сім’ї у вихованні духовних цінностей 
школярів. 

На проблемах сімейного виховання акцентують увагу українські та 
зарубіжні вчені упродовж багатьох століть. Так, на думку давньогрецького 
філософа і педагога Аристотеля, дитина до 7 років виховується в сім’ї, де 
батьки повинні її загартовувати, виховувати засобами гри, казки, музики, 
моральних бесід [5, 21]. 

Роль сім’ї у вихованні дітей обґрунтовував Я.А. Коменський. У його 
системі першим ступенем навчання є материнська школа – це сім’я, де 
протікає життя дитини від народження до 6 років. Вихованню дітей цього 
віку присвячена робота «Материнська школа» (опіка матір’ю). Головним 
призначенням цієї школи він уважав захист дитини від шкідливих впливів, а 
також створення твердої основи для всієї системи наступного навчання і 
виховання. У роботі визначено зміст, методи виховання дітей у сім’ї і 
обов’язки батьків (турбота про здоров’я дітей). За Я. Коменським, людина 
містить дві складові: душу й тіло, й про тіло потрібно турбуватися так, 
«...щоб воно стало житлом, здатним і достойним безсмертної душі», а душа – 
«головна частина людини» [12, 4]. 

Педагоги-філософи Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, Г.С. Сковорода та ін. 
відводили значну роль впливу матері на дитину, ставили виховання під 
доглядом матері на перше місце. 

Значну увагу розвиткові ідеї про моральне виховання приділив 
Й.Г. Песталоцці. Він уперше висунув ідею про використання дитячого 
товариства як провідного чинника морального розвитку. Первинним таким 
товариством він вважав сім’ю, а матір – «природною вихователькою». Любов 
до матері педагог уважав стрижнем виховання. Через це виробляється і 
усвідомлюється особливість морального ставлення до родичів, учителів у 
школі. Моральна особистість переносить це почуття на свій народ, усе 
людство [8, 43-44]. 

У другій половині XVIII століття змінилися погляди на виховання. В 
Україні це пов’язано з політичними і соціальними змінами: інтенсивне 
впровадження кріпосницького ладу, формування «третього стану», швидке 
розшарування селянства (збагачення одних і зубожіння інших), збільшення 



селянських заворушень і повстань, – все це спричинило зміни в розвитку 
ідеологічної та педагогічної думки. Так, наприклад, ще була модною теорія 
«вільного виховання дітей», а твір Ж.-Ж. Руссо вже був заборонений як 
такий, що суперечив політиці Російської імперії. Новими прогресивними 
ідеями, поглядами на родинне і сімейне виховання було те, що його 
розглядали диференційовано за різними напрямами. Зокрема, 
Г.С. Сковорода, як представник прогресивного напрямку філософії, 
показував виховання дітей в родинах демократичного, дворянського та 
міського й сільського населення. Г.С. Сковорода, як філософ-природник, 
розглядав сім’ю як природну потребу кожної здорової людини й визначив її 
основні функції, зокрема дві головні батьківські посади: „благо родити і 
благо навчити” (в широкому розумінні цих понять) [10, 56]. 

У середині дев’ятнадцятого століття Т.Г. Шевченко у своїх творах 
висловлював багато цікавих думок про роль сім’ї в становленні молодої 
людини. Надзвичайно цікавим і важливим є його висновок про роль 
суспільства, оточуючого середовища у формуванні людини з однаковим 
генотипом (повість «Близнята»). Виключно важливу роль поет відводив сім’ї 
у правильному вихованні дитини. Побожно ставився до жінки-матері: «Слово 
матері – велике, найкраще слово!». У книжці «Кобзар» безсмертний поет 
Шевченко ушанував матір, проcту селянську жінку, яка своєю щирою ласкою 
тільки й загоювала страждання дітей серед неволі, злиднів і недолі [9]. 

Сімейне виховання О.В. Духнович розглядав як природний обов’язок 
батьків [5, 205]. 

Продовжуючи розвивати продуктивні ідеї родинного виховання 
філософів-гуманістів Г.С. Сковороди й Т.Г. Шевченка, мету сімейного 
виховання Леся Українка вбачала у формуванні громадянина-борця. Досягти 
цієї цілі можливо, лише розвиваючи природні здібності дитини. 
Представниця демократичного напряму Леся Українка підкреслює 
важливість нових взаємин у сім’ї, зокрема: вірність, спільність поглядів, 
довіра. Так, аналізуючи повість Агатангела Кримського «Андрій 
Лаговський», писала, що покохати саме тіло, не знаючи душі, мусить бути 
дуже гірко і страшно. 

Видатний представник російської педагогіки кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 
П.Ф. Лесгафт у праці «Сімейне виховання дитини та його значення» 
зазначив, що сім’я є одним із найголовніших чинників у вихованні дитини [5, 
237]. Ця праця є актуальною і в наш час, коли сімейне середовище визнане 
одним із головних факторів формування особистості дитини. 

У 1920 році Наркомос України видав «Декларацію про соціальне 
виховання дітей» і почав проводити лінію дитячого і соціального виховання, 
що стало передумовою створення колективного життя всього дитячого 
населення. Ця настанова передбачала «повне усунення розпорошеності дітей 
між індивідуалістичними сім’ями» [1]. Для вирішення цих завдань 
передбачалося створення низки різних установ: майданчики різних типів, 
дитячі садки, школи повного дня, дитячі будинки тощо. Софія Русова з цього 
приводу висловлювалася так: «Тепер, коли за виховання дітей беруться все 



більш спеціалісти, коли громадські інституції задля виховання дуже рано 
відривають дитину з родинного життя – можна думати, що значення матері 
начебто зменшилось, що вона не в силі виховати свою дитину по тим 
педагогічно-психологічним вимогам, які виробила сучасна наука». І далі: 
«віки перейдуть, а мати своє значення в родинному житті і свою природну 
роль виховательки не втратить, як не втратить вона свого впливу на свою 
дитину, бо той вплив стає від її безмірного кохання, ніжної любові, якої 
дитина не почує не від кого другого, любові такої щирої, палкої, любові аж 
до самозречення» [6, 26]. 

Як відзначає М.М. Фляк у своїй дисертації, у Галичині у 30-х роках ХХ 
ст. родина, школа і громадськість у плані морального виховання виявляли 
певну єдність. 

Галицькі педагоги розглядали становлення людської свідомості, 
духовності та моралі, що формується в три етапи: 

– етап раннього самоусвідомлення. З’являються перші паростки 
моралі та духовності, що зароджується у сім’ї. Вони ідуть від матері 
через пісню, казку, загадку, вишиванку, вербу, калину, квіти тощо. 
В цей період закладаються такі високі моральні вартості: 
працьовитість, мужність, винахідливість, чесність, щирість, 
кмітливість, гостинність, прагнення до волі; 

– етап національно-політичного самоусвідомлення. Відбувається в 
період підліткового віку, коли дитина із сім’ї переходить до 
громадського середовища. У цей період дитині прищеплюються такі 
цінності, як самодисципліна, незалежність мислення, повага до 
людини, самоконтроль, громадська відповідальність, активність, 
принциповість. У цей період виникає потреба в самореалізації, 
зароджуються задатки підприємливості; 

– етап державно-патріотичного самоусвідомлення. У цей період 
формується почуття причетності до своєї нації (національне 
питання), державне мислення (наявність власної держави). 
Націоналізм повинен поєднуватися із визнанням усіх прав людини і 
народів, що підносить любов до нації на вершину державного 
патріотизму як категорії загальнолюдської, моральної [8, 134-137].  

Саме наявність цих сформованих у сім’ї аспектів свідомості людини, а 
потім в інших інституціях неперервної освіти ,на думку автора, вказує на 
зрілість суспільства й особистості. 

У «Книзі для батьків» і в «Лекціях про виховання дітей» 
А.С. Макаренко розкриває різні аспекти родинного та сімейного виховання. 
Він відзначав, що найтяжче здійснювати виховання в сім’ях, де є лише одна 
дитина. Бо концентрація надмірної батьківської любові діє на неї згубно. 
Щоб виховання єдиної дитини було повноцінним, необхідно проектувати 
взаємини в сім’ї так, щоб малюк не помічав зайвої уваги до себе і не звикав, 
що все найкраще має призначатися лише йому. Саме так можна уникнути 
такої негативної якості, як егоїзм. Видатний педагог радив у кожній сім’ї 
задовольняти потреби перш за все батьків і робити це відкрито [5, 278-279]. 



Про роль сім’ї у вихованні дитини переконливо говорив 
В.О Сухомлинський. Він уважав, що батьківська мудрість стає духовним 
надбанням дітей. Сімейні стосунки, побудовані на громадському обов’язку, 
відповідальності, мудрій любові й вимогливій мудрості батька і матері, самі 
стають величезною виховною силою. Але ця сила йде від батьків, у них її 
коріння і джерело. В.О. Сухомлинський уважав, що батьки мають учитися в 
батьківській школі стільки ж років,  скільки й діти.  У школі 
В.О. Сухомлинського сформувалась певна система родинно-шкільного 
виховання, за якою батьки повинні були стати активними помічниками 
вчителів. Цьому сприяло не лише навчання батьків, а й спільне проведення 
свят і заходів, різноманітної суспільно-корисної діяльності. Серед засобів і 
шляхів формування всебічно розвиненої особистості у школі 
В.О. Сухомлинський вирізняв навчання, рідну природу, працю, слово, 
традиції, експериментування, багате духовне життя вихованців. За словами 
вченого, школа стає «колискою народу», якщо в ній панують культ Матері, 
Батьківщини, Людини, Слова. Саме за цих умов і можливе формування 
юного громадянина. В.О. Сухомлинський розробляє конкретні форми 
становлення гуманної поведінки дітей, зокрема створення галереї портретів 
матерів найвідоміших людей світу, допомогу немічним (створення лікарень 
для тварин) тощо [5, 306-309]. 

О.А. Захаренко, спираючись на народне підґрунтя (народна педагогіка) 
та ідеї великих мислителів, не лише розвинув, а й реалізував продуктивні ідеї 
попередників, розкриваючи кращі здобутки засад родинного виховання. Він, 
як представник педагогів-філософів кінця ХХ століття, по-новому осмислює 
взаємозв’язки школи і сім’ї, роль сім’ї у вихованні підростаючого покоління, 
яке буде жити в ХХІ прагматичному столітті. Безперечно, значну виховну 
роль відіграють казки, перекази, прислів’я та приказки, що вживаються в 
сім’ї, як базис гуманності й традицій. Вони передають дітям уявлення про 
різні події, почуття, інформацію про навколишній світ. Педагог-новатор 
розумів, що первинним осередком людини є її сім’я, бо в ній закладаються 
основи  ставлення до людей, до праці, до життя. Саме в сім’ї вона пізнає 
традиції, звичаї свого народу, основні заповіді людства. 

Слід відзначити, що серед визначених О.А. Захаренком п’яти 
структурних компонентів морального виховання (родина,школа, село, 
Україна, Всесвіт) учений виділяв родину(сім’ю) як базисну складову, основу 
системи неперервної освіти. Педагогічні підходи до цієї проблематики, 
закладені О.А. Захаренком, знаходять своє обґрунтування в працях «Школа 
над Россю» [3], «Лелеки над Сахнівкою» [7], «Поради колезі, народжені в 
школі над Россю» [4]. Враховуючи те, що на формування духовних цінностей 
дитини неабиякий вплив має сім’я, національні традиції народу, він створив 
дієву систему підготовки учнів до родинного життя та педагогічної освіти 
батьків. 

О.А. Захаренко, весь колектив школи, всі мешканці села створювали 4-
томник «Енциклопедія шкільного роду» [2]. Адже автори цього унікального 
видання розуміли, що, підтримуючи зв’язки із здобутками минулих поколінь, 



традиціями конкретних родин, родичів, близьких, учні передадуть їх пізніше, 
як спадок, новим поколінням, бо прадідівська культура залишає глибокий 
слід у душах підростаючого покоління. 

Великий педагог сучасності вважав, що процес виховання здійснюється 
родиною у взаємодії із суспільством, у якому поруч із школою є громада, від 
цілеспрямованих дій яких залежить дуже багато – благополуччя і родини, і 
суспільства, і держави. Адже, де немає єдиних поглядів на виховання, там не 
може бути повноцінного, гармонійного виховання. Олександр Антонович 
переконував односельчан, що значну роль у ставленні людини до громади, 
традицій відіграє виховання в сім’ї. Сім’я, школа і громадськість с. Сахнівки 
у виконанні завдань морального виховання, формуванні здорового способу 
життя майбутніх батьків і громадян виявляли єдність. Адже для учнів, членів 
родини,  односельчан важлива громадська думка. 

Спільна робота сім’ї, школи і громадськості в Сахнівці перейшла на 
якісно новий рівень співробітництва: це підбиття підсумків навчально-
виховної роботи школи, формування у дітей духовних цінностей, спільне 
обговорення  важливих проблем школи і села, проблем створення нових 
сімей і підготовки молоді до родинного життя, проведення телепередач 
«Запрошуємо в гості» в родинах, де турбуються про виховання дітей. 

Принциповість педагога як теоретика, практична діяльність у 
розв’язанні проблеми сімейного виховання не завжди були до вподоби 
керівництву в державі. Його критикували, що він на родину покладав 
основну функцію виховання гуманного, шанобливого ставлення до людини 
(батьків, родичів, сусідів, односельчан, громадян держави), проте педагог-
новатор приділяє значну увагу саме проблемі сімейного виховання. 
О.А. Захаренко систематично поглиблював свої знання, теоретично 
обґрунтував свої погляди й щодо пріоритетності родинного виховання в 
освітній системі, вів широку просвітницьку роботу серед батьків через пресу, 
телебачення, як депутат сільської та Верховної рад. 

Організовану ним спільну роботу школи, сім’ї і громадськості щодо 
виховання моральних якостей у підростаючого покоління не можна виділити 
в один період творчості – це було його життєвим кредо, педагогічним 
переконанням. Ідеї великого педагога стосовно сімейного виховання 
пройшли через книги, статті, виступи в АПН і засіданнях Верховної Ради, в 
передачах по радіо- і телепрограмах для односельчан (шкільно-сільське 
телебачення й радіовузол) і для жителів України, Радянського Союзу. 

На закінчення можна сказати, що, опрацьовуючи власну концепцію 
родинного виховання школярів, О. Захаренко сформулював і сформував 
модель родинного виховання засобами цілеспрямованої спільної діяльності 
школи, сім’ї і громадськості, продуктивні ідеї якої стануть у пригоді 
вчителям-практикам, батькам, яким не байдужа доля своїх дітей та які 
зробили вагомий внесок у педагогічну науку. 
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