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В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ 

ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ ШКОЛЯРІВ 
 
Інтерес до проблеми соціалізації особистості та впливу на неї соціа-

льного середовища в сучасних умовах зумовлений суспільними відноси-
нами, що проявляються в діяльності та поведінці конкретних людей з влас-
тивими їм якостями та інтересами. Базовий компонент загальної середньої 
освіти в Україні одним із головних завдань гармонійного розвитку визна-
чає формування соціально компетентної особистості, здатної активно спі-
віснувати як в широкому соціальному середовищі, так і у вузькому – коле-
ктиві однолітків. 

Невичерпною скарбницею теоретико-педагогічного досвіду з про-
блем соціалізації особистості є праці В.О. Сухомлинського, які повинні 
використовуватись майбутніми педагогами у їх професійній діяльності.  

Виховний вплив соціального середовища в педагогічній практиці ві-
домого педагога – це важлива ланка розробленої ним концепції виховання, 
під якою він розумів складну, цілеспрямовану діяльність, що забезпечува-
ла б становлення і розвиток умінь, навичок і звичок соціальної поведінки 
дитини. Вивчаючи досвід видатного педагога-гуманіста, ми вибираємо з 
нього повчальні уроки та висновки для застосування у конкретних справах 
сьогодення. 

В сучасних умовах набуває актуальності не лише теоретично-
критичне переосмислення поглядів та думок відомого педагога, але й гли-
боко обґрунтоване виокремлення з його практичного досвіду всього того, 
що може стати корисним для створення ідей, висновків, засобів принципо-
во нової виховної системи.  

В.О. Сухомлинський невтомно говорив про самоповагу, почуття 
особистої честі дитини та її гідності й закликав виховувати кожну дитину 
так, аби вона своєю працею, ставленням до товаришів та спілкуванням з 
людьми самоутверджувалась в соціальному середовищі. «Виховання люд-
ської особистості – це насамперед, як говорив великий педагог, виховання 
почуття власної гідності» [2, 246]. 

Соціальний розвиток особистості дитини відбувається у різних видах 
життєдіяльності, у творчій праці – завдяки усвідомленню суспільно-
громадянського значення як самого процесу праці, взаємин між її учасни-
ками, так і результатів праці. «Почуття гордості, яке переживає дитина, 



коли досягає успіху в улюбленій справі, – перше джерело самосвідомості, 
перша іскра, що запалює в душі дитини вогник творчого натхнення, а без 
натхнення, без радісного піднесення і відчуття повноти сил немає людини, 
немає глибокої впевненості в тому, що посяде гідне місце в житті» [3]. 

Крім того, Василь Сухомлинський наголошував: «...наймогутніша 
сила, яка примушує школяра вчитися, будить в нього інтерес до праці, 
усидливість і наполегливість, – це віра в самого себе, почуття поваги до 
самого себе. Доти, поки в дитячому серці живе ця сила, Ви – майстер-
вихователь, Ви – людина, яку дитина поважає і на кого рівняється. Та як 
тільки згас вогник цієї незрівнянної духовної сили, Ви стаєте безсилим: 
наймудріші, найтонші засоби впливу на душу дитини будуть мертви-
ми»[1,284]. 

Відомий педагог на основі власного досвіду переконує майбутніх 
фахівців педагогічної справи у тому, що « найважливіше, що вимагається 
від учителя і що здається на перший погляд справою дуже простою, а на-
справді є сферою найтоншої педагогічної майстерності, – це зміцнювати у 
дитин віру в свої сили і терпляче чекати того моменту, коли відбудеться 
хоча б маленьке зрушення в її кропіткій праці... Зрушення – це, по суті, 
дуже маленьке, на перший погляд воно може видатися просто випадковою 
вдачею. Але цю удачу дитина переживає як радісний успіх – з цього успіху 
вона черпає свою енергію» [3,511]. 

Педагогічна мудрість в тому й полягає, аби дитина ніколи не втрати-
ла віру в свої сили, ніколи не відчула, що їй нічого не вдається, оскільки 
саме в шкільному віці невдачі сприймаються особливо гостро, а нагрома-
дження невдач веде до байдужості при спілкуванні з ровесниками, това-
ришами тощо. 

У зв’язку з цим В.О. Сухомлинський говорив, що шлях спонукання 
школярів до подолання труднощів на зверненні до почуття власної гіднос-
ті, до самолюбства школяра. Пробуджувати бажання діяти в ім’я своєї чес-
ті слід досить тонко, проявляючи довіру й повагу до дитини, віру в пода-
льшу перспективу, в її соціальний розвиток як особистості. 

На сучасному етапі, як ніколи, дуже важливою є педагогічна спад-
щина педагога-гуманіста Василя Сухомлинського, у якій неоціненні дже-
рела і скарби людської мудрості, які мають величезну силу в вихованні пі-
дростаючого покоління. 
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