
Джуган С.А. 
Науковий керівник:  
викладач педагогіки 

Обміняна Г.Л. 
 
В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ СВІДОМОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ ДІТЕЙ 
 
Вивчення і аналіз спадщини видатного педагога в аспекті поставле-

ної проблеми дає основу стверджувати, що в його працях міститься не 
тільки аналіз окрема питань, а системний, комплексний підхід до 
розв’язання морального виховання як цілісного процесу, який є одним із 
найважливіших і невід’ємних компонентів всебічного і гармонійного фор-
мування особистості. Його дослідження в галузі морального виховання пі-
дростаючого покоління є творчим розвитком корінних проблем таких, як 
взаємозв’язок морального виховання з іншими сторонами виховання, його 
суть, завдання, засоби, форми і методи, місце морального виховання в гар-
монійному розвитку школярів, особливості морального виховання учнів 
молодшого шкільного віку. Істотним для теорії і практики виховання є той 
факт, що проблеми морального розвитку особистості В.О.Сухомлинський 
розв’язував в органічному взаємозв’язку, взаємозалежності і взаємообумо-
вленості з формування всіх інших сторін внутрішнього багатства людини, 
зокрема у взаємодії з розумовим, естетичним, трудовим і фізичним розвит-
ком. Розглядаючи моральне виховання в нерозривному зв’язку з потребами 
нашої держави, педагог трактував його як складову ланку загальнодержав-
ної системи виховання, думки В.О.Сухомлинського про взаємозв’язок і 
взаємообумовленість різних сторін виховання як складових єдиної системи 
становить дальше поглиблення в психолого-педагогічному аспекті поняття 
гармонійного розвитку особистості. 

В.О.Сухомлинський вважав, що у вихованні мають бути і повага, і 
вимогливість, бо не можна виховувати людину, нічого не вимагаючи від 
неї, не формуючи в її свідомості понять «треба», «повинен», «зо-
бов’язаний»; виховання обов’язку й відповідальності перед колективом, 
народом, суспільством неможливе без високих вимог до особистості. «Без 
розумного вияву волі вихователя, вимог колективу, суспільства виховання 
перетворилося б у стихію, а слова вихователя – в рожеву водичку, в соло-
денький сироп абстрактного добра. Але це не означає, що все чи майже все 
у вихованні можна зводити до зовнішнього тиску, наказів та заборон». 

Певна еволюція поглядів педагога спостерігається і у підході 
В.О.Сухомлинського до проблеми покарання. Спочатку він так чи інакше 
визнавав у принципі доцільність покарань (хоч і росив ряд застережень що-
до їх застосування), а пізніше, особливо в останні роки своєї діяльності, рі-
шуче наполягав на тому, що нормально, абсолютно нормальне виховання 



несумісне з покаранням учнів. Мав він на увазі такі, зокрема, види пока-
рань: вичитування, «розпікання» учня перед колективом, дорікання, висмі-
ювання, приголомшливий крик вихователя, випровадження учня з класу; 
стояння за наказом учителя біля парти (делікатна модифікація старого «кут-
ка»); залишення учня, по провинився, в школі після уроків. Для виконання 
якоїсь роботи (видозміна старого «без обіду») позбавлення права на участь 
у тій чи іншій колективній праці або розвазі; спеціальні записи-скарги у що-
денникові учня, які фактично закликають батьків до фізичної розправи; 
бойкот; рукоприкладство – штурхани, сіпання учня руками і т. ін. 

В.О.Сухомлинський рішуче заперечував думку про те, то покарання є 
об’єктивно необхідними у виховному процесі. Він доводив: покарання не є 
чимось невідворотнім, кара, в якій є хоч краплина приниження людської гі-
дності, не має позитивної виховної сили. Страх перед покаранням психоло-
гічно гнітить учня, віддаляє вихователя від вихованця. «Чим менше пока-
рання пережила людина в роки раннього дитинства, тим чутливіше відгуку-
ється вона на добре слово, тим вірнішим у неї буде страж совісті – серце». 

В.О. Сухомлинський був твердо переконаний, що абсолютно норма-
льне виховання не знає покарань. Але педагог робив застереження, що мо-
ва йде про дітей, про покарання дитини. «Там, де все будується на пока-
раннях, не має самовиховання, а без самовиховання не може бути норма-
льним і виховання взагалі. Не може, тому що покарання вже звільняє ви-
хованця від докорів совісті, а совість – це головний рушій самовиховання; 
де совість спить, не може бути й мови про самовиховання. Той, кого пока-
рали, думає: мені нічого більше розмірковувати про свій вчинок; я одержав 
те, що належить». 

Нормальне виховання В.О.Сухомлинський уявляв так: «дитина не 
допускає серйозних поганих вчинків, а маленькі, незначні «грішки» вона 
глибоко переживає, приймає близько до серця, відчуває докори совісті — 
це найголовніше. Мистецтво виховання полягає в тому, щоб запобігти сер-
йозним проступкам».  

Ось уривок з книги В.О.Сухомлинського «Народження громадяни-
на». «З перших днів перебування в школі я привчив дітей до думки, що 
признатися в осудливому вчинкові – благородно. Не допускалось, щоб зіз-
нання видавлювалося загрозою покарання. Покарання у вихованні мораль-
них звичок – річ неприпустима. Цей інструмент взагалі вимагає величезної 
витримки й такту. У хорошого майстра він завжди готовий, але ніколи не 
використовується. Там, де процвітають покарання, де за кожен можливий 
осудливий вчинок передбачена відповідна кара, не може бути й мови про 
моральні звички. Найбільша шкода, яку заподіють дітям і підліткам непро-
думані застосовувань зопалу покарання, – це те, що покараному вже не 
треба докладати внутрішніх духовних сил для того, щоб стати кращим. 
Велика мудрість у словах Ф.М.Достоєвського покарання звільняє від мук 
совісті. Далеко легше покарати, ніж домогтися того, щоб людина пережи-



вала власну провину карала себе власною совістю. А власна кара, власний 
голос совісті в дитинстві і особливо в отроцтві мають величезну силу. Я 
домагаюся того, щоб, осмисливши свій осудливий вчинок, підліток пере-
живав думку: я повинен бути не таким, яким є зараз. Переживання власної 
провини – важливе джерело непримиренності й нетерпимості до осудли-
вих вчинків інших». 

Вчений-педагог ніде й ніколи не вимагав заборони, негайного скасу-
вання покарань. Він добре розумів, що від таких засобів виховного впливу, 
як зауваження, осудження, догана, зниження оцінки за поведінку і навіть 
виключення з школи (як крайня міра), відмовитися у всіх навчально-
виховних закладах ми ще не готові.  

Багата спадщина В.О. Сухомлинського в галузі морального вихован-
ня, як і в інших розділах педагогіки, має безперечно, велике теоретичне і 
практичне значення. 
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