
 
Волошин П.М.  

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ І ВИХОВАННЯ  
ГРОМАДЯНИНА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

Кожному типу суспільства відповідає певний тип освітньої системи, 
характер педагогічних відносин. Тому розробка педагогічної теорії, 
проектування педагогічних систем і процесів можуть бути успішними лише 
завдяки чітким уявленням про те, на яких засадах базується взаємодія 
людини і держави, якого суспільства ми прагнемо, для життя в якій країні 
готуємо підростаюче покоління, від повторення яких помилок минулого його 
варто застерегти і що для цього потрібно зробити. 

В 1991р. Україна проголосила себе суверенною, незалежною, правовою, 
демократичною, соціальною державою. Це значить, що наша Батьківщина 
відмовилась від тоталітарного режиму з відсутністю свободи, насильством як 
засобом придушення вільнодумства і протесту, присвоєння державою 
громадських функцій, проникненням пануючої ідеології в усі сфери життя і 
почала розбудовувати принципово інше, відкрите демократичне суспільство. 
Суспільство, що грунтується на визнанні пріоритету прав людини над 
інтересами суспільства і держави, функціонує на засадах гуманізму, 
демократії, свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, 
гарантує умови для росту добробуту народу. 

Але, як свідчить наш одинадцятилітній досвід, між декларацією мети і 
реальним життям знак рівності поставити не можна. Сьогодні в Україні на 
фоні страшної економічної, соціальної та правової кризи катастрофічно 
збільшується кількість злочинів, скоєних молоддю та неповнолітніми, 
наркоманів, хворих на СНІД, туберкульоз, алкоголізм, психічні 
захворювання. 

В чому ж причина цих негативних явищ? Чому так повільно і важко 
здійснюються демократичні реформи? Чому демократія забезпечує гідне 
життя людям цивілізованого світу, а в нас катастрофічно зростає кількість 
зубожілих і знедолених? Чому те, що на Заході добре, в нас погано? На всі ці 
“чому” є одна відповідь. Не реально сьогодні заснути в тоталітарному 
суспільстві, а завтра прокинутись в демократичному. Формування правової 
демократичної держави можливе лише на основі розвинутого 
громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської 
свідомості, моральної, правової культури громадян. Саме через громадянське 
суспільство розвивались більшість держав Західної Європи і США. 

Громадянське суспільство – це система самостійних і незалежних від 
Держави громадських інститутів і відносин, які забезпечують умови для 
реалізації прав людини, її інтересів і потреб, самореалізації окремих індивідів 
і колективів. Права, інтереси і потреби груп і індивідів виражаються і 
здійснюються через такі інститути громадянського суспільства, як сім’я, 
профспілки, політичні партії, творчі об’єднання, кооперативи, соціальні рухи, 



органи самодіяльності та ін. 
Базою громадянського суспільства є ринкова економіка. Духовна сфера 

громадянського суспільства передбачає верховенство закону, плюралізм в 
ідеології, реальну свободу слова, друку, совісті, високий рівень політичної, 
моральної, правової культури. Громадянське суспільство відрізняється від 
просто суспільства тим, що його члени через свої організації вміють 
законним цивілізованим способом відстоювати свої права, інтереси і 
свободу, не порушуючи миру і злагоди в суспільстві і одночасно зміцнюючи 
засади демократичної правової держави. З одного боку, воно виступає як 
джерело опозиції держави, а з іншого - взаємодоповнює і розвиває її. У 
громадянському суспільстві обов’язки громадянина вищі за обов’язки 
президента. 

Для посткомуністичних держав формування громадянського суспільства 
є сьогодні необхідною умовою їх переходу до ринку і правової державності. 
Спроба негайно ввести принципи правової держави ще до створення 
елементів громадянського суспільства з високим рівнем правової культури 
громадян не можуть увінчатись успіхами. В цьому ми мали нагоду 
переконатись на власному досвіді. 

Якщо вибір України пов’язаний з демократичними орієнтирами, то, 
виховуючи юних громадян, необхідно мати досить чітке уявлення про права 
людини, суть громадянського суспільства, його специфічні риси, 
закономірності розвитку. Усвідомлення цього є вирішальною умовою 
переходу на нову парадигму громадянського виховання і освіти. Завдання це 
нелегке. По-перше, тому, що в умовах державотворчого процесу Україна 
лише декларована як суверенна, незалежна, демократична, правова і 
соціальна держава, а в повсякденному житті повсякчас порушуються права, 
свободи і соціальний захист громадян. 

По-друге, тому, що як педагогічна наука, так і практика раніше 
головним завданням громадянського виховання вважали формування 
законопослушного громадянина, а про ознайомлення учнів із механізмами 
захисту своїх прав і інтересів ніхто не вів мови. 

Тому перед школою, як соціальним інститутом, постала мета – 
виховання громадянської культури юних громадян. Громадян, які люблять 
свій народ, свою Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як 
суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу. При 
цьому вони мають людську гідність, національну самосвідомість, 
гуманістичну мораль, знають свої права і свободи і вміють цивілізованим 
шляхом відстояти їх, сприяючи громадянському миру і злагоді в суспільстві 
та дотримуючись законів. Український педагогічний словник дає таке 
визначення громадянського виховання – громадянське виховання – 
формування громадянськості як інтегративної якості особистості, яка дає 
можливість людині відчувати себе юридично, соціально, морально й 
політично дієздатною. До основних елементів громадянськості належить 
моральна й правова культура, яка виражається в почутті власної гідності, 
внутрішньої свободи особистості, дисциплінованості, в повазі й довірі до 



інших громадян і до державної влади, здатної виконувати свої обов’язки, в 
гармонійному поєднанні патріотичних, національних та інтернаціональних 
почуттів. Основні риси громадянина закладаються в дитячому, підлітковому, 
юнацькому віці на основі досвіду, набутого в родині, школі, соціальному 
середовищі, і в подальшому формуються протягом усього життя людини. 
Основна мета Г. в. — виховання у людини моральних ідеалів суспільства, 
почуття любові до Батьківщини, прагнення до миру, потреби в праці на благо 
суспільства. В сучасних умовах важливою громадянською якістю стає 
здатність людини до самовизначення, завдяки якому людина зможе розумно 
існувати в умовах вибору, тобто в умовах свободи й відповідальності. 

У сьогоднішніх складних умовах державотворення школа має йти 
попереду політиків, керуючись принципами гуманізму, свободи, демократії, 
загальнолюдських цінностей, громадянського миру і національної злагоди. 
Таких принципів дотримувався у вихованні громадянина 
В.О.Сухомлинський ще у 50-60-ті роки, присвятивши цій проблемі один з 
найґрунтовніших своїх творів. 

У “Народженні громадянина” вчений переконливо довів, що основою 
громадянської самосвідомості особистості є патріотизм, любов до 
Батьківщини, свого народу. Тому сьогодні, коли ми розбудовуємо свою 
незалежну державу, надзвичайно цінним є те, що В.О.Сухомлинський, 
виховуючи юних патріотів, пов’язував поняття Батьківщини з рідною 
оселею, матір’ю, Україною. Він підкреслював: “Батьківщина починається для 
дитини з шматочка хліба і ниви пшениці, з лісової галявини і блакитного 
неба над маленьким ставом, з пісень і казок матері над колискою” [1,219]. 

Видатний педагог розумів, що патріотизм, як любов до Батьківщини, є 
доцільним і життєво необхідним. Крім того, він є творчим актом духовного 
самовизначення особи. 

Любов до Батьківщини поєднується з вірою в неї, в її покликання, 
прекрасне майбутнє, що обов’язково прийде. І хоч як важко сьогодні народу 
України, справжній патріот, керуючись живим досвідом і героїчним 
минулим, вірить, що він справиться з історичними випробуваннями і вийде з 
них міцнішим і духовнішим. В.О.Сухомлинський прагнув, щоб підлітки 
бачили життя своєї Батьківщини очима громадянина, кровно зацікавленого в 
її розквіті, славі, могутності. На всіх уроках, коли вивчалось минуле і сучасне 
нашої Вітчизни, він намагався пробудити почуття того, що Вітчизна - це 
рідний дім, щастя Батьківщини - особисте щастя кожного, ї горе в годину 
тяжких випробувань - горе кожного [1, 396]. 

У структурі громадянської самосвідомості міцно переплітається з 
патріотизмом національна самосвідомість. Василь Олександрович не вживав 
терміна “національна самосвідомість”, але з певністю можна сказати, що 
пріоритетним завданням його педагогічної творчості було виховання любові 
до своєї нації, свого народу, його традицій, культури, звичаїв, мови. 

Василь Олександрович вважав, що першоосновою громадянської 
самосвідомості є рідна мова, бо вона така ж давня, як і свідомість. Саме мова 
вбирає в себе таємничим і зосередженим способом всю душу, минуле, весь 



духовний уклад і творчі помисли народу. Мова - духовне багатство народу. 
Мовна культура людини – це дзеркало її духовної культури. Найважливішим 
засобом впливу на дитину, облагороджування її почуттів, душі, думок, 
переживань є краса і велич, сила і виразність рідного слова, - підкреслював 
він [1, 201-202]. 

І сьогодні кожен педагог має усвідомити, що відступництво від свого 
народу, духовне яничарство розпочинається з відмови від рідної мови. Без 
мови немає народу, без народу немає держави. Тому національне 
відродження, розбудова Української держави та формування громадянської 
самосвідомості нерозривно пов’язані з оволодінням кожним учнем 
державною українською мовою. 

Сухомлинський був переконаний, що справжній патріот, громадянин не 
може бути байдужим до рідної природи, багатства нашої землі. Адже 
батьківська земля належатиме нашим нащадкам, і тільки від нас залежить її 
збереження і примноження. Він переконував школярів, що свідома любов до 
природи України передбачає особисту причетність і турботу за збереження і 
примноження природних багатств рідного краю, нетерпимість і 
безкомпромісну боротьбу проти губителів природи, усвідомлення 
особливостей і основних екологічних проблем навколишнього середовища. 

Виховуючи свідомих громадян-патріотів, В.Сухомлинський надавав 
пріоритетного значення розвиткові відповідальності і почуття обов’язку. 
Великий педагог розумів, що малосвідомий громадянин або не думає про 
свою відповідальність, або ж боїться її. Для нього життя суспільства -
стороння справа, а його власні дії визначаються суто особистими потребами 
й інтересами.  

Виховання громадянської гідності особистості — одна з найтонших 
сфер впливу на духовний світ підлітка. Вихователь повинен зробити все для 
того, щоб вихованець відчував себе активною силою, здатною впливати па 
суспільний розвиток. Громадянські почуття – це найвищі й найблагородніші 
рухи душі, вони звеличують людину, утверджують у ній суспільну 
свідомість, честь, гордість. Громадянські почуття є головним джерелом 
моральної чистоти. Людині, у якої глибоко розвинене почуття громадянської 
гідності, властиве особливе бачення світу; все, що відбувається навколо неї, 
вона розглядає через призму громадянської значущості: те, що, здавалося б, 
не торкається її особисто, входить у її душу як особисте. 

Почуття громадянської честі й гордості починається з естетичної 
насолоди високим моральним вчинком. Це почуття доступне людині вже в 
роки дитинства, а в підлітковому віці воно яскраво осяюється свідомістю, 
розумінням ідейної суті морального благородства. Естетичне переживання 
моральної краси – важлива умова пізнання суспільної величі людини. 
Тонкість впливу на духовний світ підлітка у тому й полягає, щоб естетична 
насолода моральною красою зливалася з пізнанням людини. Розповідаючи 
про високу моральну поведінку, я намагався звертатися безпосередньо до 
духовного світу підлітка. Підліток дуже чутливий саме до такого звертання, 
він відкривається перед вихователем: стають чуйними, вразливими 



найпотаємніші куточки його серця. 
Відповідальність передбачає, з одного боку, усвідомлення необхідного, а 

з іншого – можливість вибору шляхів його реалізації. Мета відповідальності 
– вільна реалізація усвідомленого обов’язку. Вона виявляється через реальні 
вчинки та діяльність людини. 

Педагогічна система В.О.Сухомлинського свідчить, що становлення 
громадянської самосвідомості залежить насамперед від реального визнання 
педагогами особистості учня як головної мети виховання, найважливішого 
пріоритету, найбільшої цінності суспільства, поваги до особистості 
вихованця, визнання складності його внутрішнього світу і необхідності 
відповідального ставлення до його долі. В цьому головна суть гуманістичних 
поглядів педагога. 

Але це не означає, що Василь Олександрович закликав виховувати 
зманіжених нероб. У Павлиші був культ різноманітних видів праці: 
громадської, трудової, художньої, фізкультурно-оздоровчої. Правильно 
організована, виражена в різноманітних формах, спрямована на задоволення 
інтересів дітей діяльність допомагала школярам реалізувати себе, відчути 
свою причетність до справ країни, не допускала відчуження учнів від школи, 
стимулювала їх самовиховання і самореалізацію. В.О.Сухомлинський 
віддавав перевагу творчим видам діяльності, які виводили підлітків за межі 
школи, включали їх в реальне життя суспільства. Він наголошував, що життя 
переконує: якщо дитина не знає праці, одухотвореної ідеєю творення краси 
для людей, її серцю чужі чуйність, сприйнятливість до тонких, “ніжних” 
засобів впливу на людську душу, воно огрубляється і приймає тільки 
примітивні “виховні засоби”: окрик, примус, покарання... [1, 294]. 

Як же відкрити перед вихованцями це світле громадянське начало праці? 
Тут треба мати на увазі ряд правил педагогічної техніки. Іти працювати для 
людей треба із свіжими не тільки фізичними, а й духовними силами. Треба 
духовно підготувати вихованців до праці, яка, за задумом педагога, матиме 
яскраве громадянське звучання. Треба очистити юне серце від усього 
випадкового, скороминущого. Поганий настрій колективу, коли в ньому 
сталась якась пригода, може отруїти джерело громадянських почуттів. Перед 
тим, як іти працювати до людей, я прагнув досягти того, щоб свідомістю 
дітей і особливо підлітків оволоділи світлі думки. Це передусім яскраве, 
життєрадісне уявлення про те, що ми створимо своїми руками для людей, яку 
радість принесе їм наша праця. Лише тоді юний трудівник залишає часточку 
свого серця в тому, що він зробив. 

Одним із напрямів виховання громадянськості у методиці 
В.О.Сухомлинського є становлення ідейно-політичних переконань школярів. 
Сьогодні, як відомо, школи України позбулися марксистсько-ленінської 
ідеології. То, можливо, і застарів цей напрям діяльності великого педагога? 
Вважаю, що категорично негативної оцінки тут бути не може. 

Безперечно, Василь Олександрович, як і всі вихователі в той час, 
змушений був віддавати данину тоталітарній ідеології. Та про повернення до 
цього вже не може бути й мови. Неприпустимим є залучення дітей до участі 



в політичних і міжнаціональних конфліктах, нав’язування навчально-
виховним закладам ідеологічних догм, доктрин окремих партій і організацій. 

Однак неприпустимість втручання в навчально-виховний процес різних 
політичних партій ні в якому разі не означає відмов від політичного 
виховання учнівської молоді, як це зрозуміла значна частина педагогів. 
Виховання повноцінної громадянськості неможливе без політичного. Воно 
лише тепер реально може прийти в школу на зміну марксистсько-
ленінському догматизму релігійного типу, бо політичного життя, 
характерного для цивілізованого громадянського суспільства, з боротьбою 
поглядів і свободою вибору в нас не було. Закономірно, що в цій ситуації не 
могло бути й цивілізованого політичного виховання підростаючого 
покоління. 

Як бачимо, педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського актуальна і 
сьогодні, бо він вів мову не про косметичне поліпшення методики розвитку 
підростаючого покоління, а про кардинальні зміни в ідеології виховання - 
перехід від авторитарної до гуманістичної педагогіки. 
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