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Анотація  
У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми виховання дитини на засадах 

гуманізму та естетики людських взаємин, розкрито загальні питання формування гуманної 
культури та гуманних стосунків між людьми. Доведено, що основним місцем формування 
людини загалом та її моральних якостей зокрема, залишається сім’я. Саме тому батькам 
потрібно бути уважними у роботі з дітьми, виховувати у них почуття поваги до оточуючого 
світу та до себе. Також визначено, що не лише батьки можуть привити дитині ті чи інші 
моральні переконання, а й школа, суспільство, де ця дитина перебуває.  

Ключові слова  
Виховання, гуманізм, гуманна культура, моральні якості, моральна поведінка, сім’я. 

Abstract  
The article provides a theoretical analysis of the problem of upbringing of the child on the 

basis of humanism and aesthetics of human relationships, general questions of formation of 
humane culture and humane relations between people are revealed. It has been proved that the 
main place of human formation in general and its moral qualities in particular is a family. That is 
why parents need to be careful in working with children, to raise their sense of respect to the 
surrounding world and themselves. It is also determined that not only parents can give the child 
some moral convictions, but also the school, society in which this child is.  

Keywords 
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Система української освіти пройшла довгий етап становлення та 
переорієнтації на ту чи іншу модель виховання дитини. Школа стала 
місцем випробувань різних методів та прийомів. Проте, під час цього 
процесу, нехтувалася сама роль дитини та її внутрішнього світу. Це 
стало однією із причин зміни поглядів молодого індивіда на світ.  

Сучасне суспільство вимагає від людини автоматизму, зміни її 
чуттєвого світу на механічний, а роль школи зводиться до підготовки 
дитини до ЗНО, а не життя у суспільстві. Так, відкидаються основні 
життєві цінності, родинні та дружні стосунки відходять на другий план, 
разом із інтересом до культури, етики. Так у суспільстві відбувається 

 

48 

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=5535


втрата гуманної культури та гуманних стосунків між людьми, а отже 
школа втрачає своє головне завдання – «виховання всебічно розвиненої 
особистості». Тому слід дослідити проблему виховання дитини на 
засадах гуманізму та естетики людських взаємин.  

Аналіз праць із цієї проблеми показав, що проблема моральності 
загалом та гуманізму зокрема, була цікава протягом усього відомого 
історичного розвитку людства. Так, перші дослідження гуманізму, у 
контексті милосердя, подавали у своїх працях Аристотель, Конфуцій, 
Сократ. Сутність та структура етично-моральних цінностей у сучасній 
вітчизняній системі виховання обґрунтовані в роботах Т. Аболіної, О. 
Вишневського, Е. Корнієнко, М. Красовицького, О. Сухомлинської. 
Концептуальні засади виховання гуманістичних цінностей учнів 
сформовано І. Бехом, Н. Ганнусенко, К. Чорною. Проблемам морального 
виховання присвячені праці таких видатних українських педагогів, як Г. 
Ващенко, А. Макаренко, В. Сухомлинський, О. Духнович  

ХХІ століття орієнтує індивіда на кар’єрний розвиток, здобуття 
освіти, шалений темп життя. Часто, під час цієї гонитви, людина не має 
часу на звичайні людські слабкості. Особа стає більш жорстокою та 
нищівною.  

Варто зазначити, що не лише батьки можуть привити дитині ті чи 
інші моральні переконання, а й школа, суспільство, де ця дитина 
перебуває.  

За визначенням О. Запорожця саме «соціальне середовище – це 
не просто потрібна зовнішня умова, це справжнє джерело розвитку, 
оскільки саме в ньому «записано» програму того, які психічні здібності 
мають у дитини виникнути…» , тобто формування моральної поведінки 
передбачає накопичення моральних прагнень і почуттів, котрі 
виступають як рушії дій та вчинків, а отже спонукають до діяльності [4, с. 
88].  

Спираючись на визначення О. Запорожця можемо також зробити 
висновок, що моральність дитини великою мірою залежить від 
ментальності народу, частиною якого є особа. Адже поведінка дитини 
формується у тих нормах та поглядах, що є типовими та узвичаєними 
для певної території. Тож подальше дослідження будемо проводити у 
цьому напрямку.  

Національний менталітет обумовлює відповідні відмінності у 
ментальних цінностях, якими особистості керуються у особистому житті 
та господарській діяльності. Підтвердженням цього є результати 
дослідження базових цінностей різних народів Європи, в тому числі і 
українців, проведене у 2010 році інститутом соціології РАН сумісно з 
проектом Європейське соціальне дослідження, що характеризує 
середнього українця як «інфантильного, зацикленого на матеріальних 
цінностях індивідуума, не спроможного радіти життю» [4, с. 312].  

Це і не дивно, оскільки Українська держава пройшла довгий етап 
становлення, під час якого була розмежована між різними державами, 
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піддавалась утискам країн-агресорів та була під тиском гнобленням. 
Звісно, все це відбивається і у свідомості людей та їх самоусвідомленні 
як нації.  

Проте слід зазначити, що найбільшим ударом по моральній частині 
суспільства стала антирелігійна політика Радянського Союзу. К. Д. 
Ушинський писав: «Духовний розвиток, духовне виховання особи і 
народу здійснюється не самою школою, а кількома великими 
вихователями: природою, життям, наукою і релігією». Без одного із 
основних аспектів процес формування особистості був недовершений і 
не ніс у собі того морального навантаження, що був необхідний дітям. 
[10, с. 103].  

Для українців християнство не просто релігія, – це саме життя, плин 
якого проходив із молитвою на устах, зверненою до Христа та Матері 
Божої [8, c. 291].  

23 січня 1918 року було прийнято закон про «Про відокремлення 
церкви від держави й школи від церкви». Сказано: «Виховання й освіта в 
УСРР мусять бути вільні від усякого релігійного впливу». З 1921 року В 
УСРР відділом Наркомюста було заборонено навчання «закону божого» 
дітей і підлітків до 18-літнього віку [7, с. 38]. 

Так,  одна  з  найгуманніших релігій  світу стала  забороненою  для  

українців. «Серед християнських моральних цінностей 
загальнолюдського звучання розрізняють такі: головні цінності, що 
більшою чи меншою мірою входять до всіх інших етичних цінностей 
(цінність життя, краса, істина, добро, свобода); друга категорія – чесноти 
(справедливість, сміливість, правдивість, щирість, любов до ближнього, 
вірність, довір’я, скромність, відданість); третя – більш часткові моральні 
цінності (здатність дарувати іншим своє духовне надбання; любов, 
спрямована на ідеалізовану цінність іншої особистості тощо)» [9, с. 34].  

Це понесло за собою величезні негативні наслідки. Перш за все – 
це виховання дітей з поглядами, що несуть у собі антигуманні 
схильності. Та однією із найфатальніших проблем є вчителі, виховані у 
період атеїзму, що мають вплив на молоде покоління до сьогодні.  

Закон «Про освіту» не акцентує жодної уваги на зменшенні 
працездатного віку для вчителів, чи їх перекваліфікації у духовній сфері. 
Виключне навчання предмета, без виховання та прививання поглядів 
дитині під час навчання неможливе.  

Так, наприкінці 1992 р. на Першому з’їзді педагогічних працівників 
України була затверджена Державна національна програма «Освіта 
(Україна XXI століття)». Програму схвалили Уряд і Президент України. У 
галузі гуманітарної освіти було визначено такі основні напрями: 
формування гуманітарного мислення, опанування рідною, державною та 
іноземними мовами; прилучення до літератури, музики, образотворчого 
мистецтва, надбань народної творчості, здобутків української та світової 
культури; осмислення історичних фактів, подій і явищ, різноманітності 
шляхів людського розвитку; формування світоглядної, правової, 
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моральної, політичної, художньо-естетичної, економічної, екологічної 
культури; утвердження пріоритетів здорового способу життя людини; 
відображення в змісті історичної освіти закономірностей історичного 
розвитку, широке вивчення українознавства, етнічної історії та 
етногенези українців, інших народів держави [2, с. 68-70].  

Ця програма сприяла всебічному розвитку особистості, її високим 
моральними якостями, оскільки реалізувалася у контексті вивчення 
культури, історії, етнографії, фольклористики. Закон «Про освіту» 2017 
навпаки нівелює ці аспекти. Впровадження інтегрованих уроків за типом 
«фізкультура – музика» цілковито знищує шанси дитини на адекватне та 
різнопланове сприймання інформації та виховання в собі естетичних 
смаків.  

Цілковите ж відокремлення від фольклорної спадщини, шляхом 
вилучення українознавства, народознавства, навіть на факультативній 
основі, вбиває в дітях таких головних моральних рис, як повага до 
Батьківщини, своєї історії, предків. Це нанівець зводить усі майбутні 
намагання виховати свідому особистість. Для прикладу В. Мосіяшенко 
розглядав фольклор у контексті народної педагогіки і морального 
виховання, надавав їм великого значення у самоусвідомлення дитини, 
серед засобів народної педагогіки є: «рідна мова, усна народна 
творчість, національна міфологія і символіка, народне мистецтво, 
національні традиції, звичаї і обряди, народні ігри, іграшки, ритуали та 
урочистості, безпосередня особиста праця, природа, колискова пісня, 
скоромовки, оповідання, казки, частівки, утішки, забавлянки, закликанки, 
атмосфера рідної домівки, приклад старших, дитяча самодіяльність, 
народні афоризми, прислів’я, приказки» Він зазначав, що без 
використання фольклорних зразків неможливо виховати дитину з 
правильним самоусвідомленням та пам’яттю, гордістю за свій народ, як 
формотворчий елемент державності [6, с.15].  

Формування моральної поведінки дитини необхідно заохочувати, а 
не придушувати її ініціативи прояви особистісних якостей [1, с.15].  

Н.П. Волкова виділяє наступні шляхи розвитку моральних якостей 
дитини:  

Класна година. Як одна з форм позаурочної виховної роботи, вона 
передбачає створення оптимальних умов для продуктивного спілкування 
класного керівника з учнями з метою формування в них соціальної 
зрілості.  

Етична бесіда. Ця форма виховної роботи спрямована на 
формування в учнів умінь і навичок моральної поведінки, оволодіння 
загальнолюдськими і національними морально-духовними цінностями.  

Зустрічі з відомими людьми. Мета їх може бути різною: 
профорієнтаційна (запрошують представників різних професій, 
викладачів вищих навчальних закладів), розвиток моральних, 
громадянських якостей (зустрічі з ветеранами війни, праці, спорту, 
мистецтва) тощо. 
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Обговорення книг, читацькі конференції. Влаштовують їх для 
пропаганди художньої та науково-популярної літератури серед учнів, 
активізації їх самостійності в оцінних судженнях, думках.  

Виставки. Їх присвячують досягненням учнів у гуртках дитячої 
творчості та на уроках праці, у сфері образотворчого мистецтва, 
результатам краєзнавчих, туристичних походів.  

Масові свята. Організовують як дні, тижні, місячники підвищеної 
уваги до поезії, музики, театру, кіно, дитячої книги тощо. Під час таких 
свят традиційно відбуваються зустрічі з письменниками, художниками, 
композиторами [3, с. 166- 169].  

Проте основним місцем формування людини загалом та її 
моральних якостей зокрема, залишається сім’я. Кожний процес 
діяльності дитини супроводжують певні емоції та мотиви, що їх 
спричиняють. Процес виховання передбачає «залучення дитини до 
системи вироблених людством цінностей, організацію умов для її 
духовного зростання, формування основ ціннісного ставлення до 
дійсності, створення фонду «хочу» … пріоритетним є морально 
соціальний розвиток особистості з перших років її життя» [5, с. 204].  

Саме тому батькам потрібно бути уважними у роботі з дітьми, 
виховувати у них почуття поваги до оточуючого світу та до себе. Також в 
майбутньому це допоможе у роботі педагогів та спростить їх діяльність.  

Виховання моральності займає вагоме місце у розвитку 
суспільства, оскільки виховане покоління – запорука прогресивного 
майбутнього. Проте в Україні існують певні проблеми у цій галузі. 
Здебільшого вони пов’язані із попереднім історичним досвідом та діями, 
що виконувалися стосовно нашої народності. На даному ж етапі, також 
існує тиск з боку держави, який виявляється у обмеженні доступу до 
інформації дітям через встановлення рамок для народної культури та 
історії.  

Оскільки розвиток моральності в дитини починається ще з 
народження, необхідно створювати умови для всебічного розвитку 
дитини. Однією із умов такої роботи є плідна співпраця з батьками.  

Історія розвитку людства засвідчує, що цивілізації, які досягли 
надзвичайно вагомих вершин в інтелектуально-технічній сфері, гинули у 
зв’язку з падінням моралі, людяності його членів, невмінням розв’язати 
мирним шляхом конфлікти, які природно виникали як на рівні 
особистісному, так і на міжнародному. Тому питання моралі, гуманізму та 
виховання дитини має займати пріоритетне місце у державній політиці. 
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Анотація  
Статтю присвячено огляду паремійних одиниць англійської мови. З’ясовано сутність 

поняття «паремія», розглянуто компоненти, які складають паремійний фонд англійської та 
української мов. На підставі результатів аналізу спеціалізованої та художньої літератури 
англійською та українською мовами визначено основні класифікації паремій та 
фразеологічних єдностей на основі перекладу. Відмічено важливість паремій для знайомства 
з культурою народу, мова якого вивчається, як іноземна, для формування в студентів 
творчих здібностей та морально-культурних цінностей. 

Ключові слова  
Паремія, фразеологізм, формалізм афоризм, фразеологічна єдність. 

Abstract  
The article deals with the overview of English phraseological units. The essence of concept 

«paremiae» is defined, the basic components of paremiaes essets in English and Ukrainian 
languages are considered. Due to the results of the analysis of English and Ukrainian specialized 
and fiction literature, the main classifications of paremiaes and phraseological units by means of 
translation are determined. The importance of paremiaes for acquisition with the culture of the 
people, the language of which is studied as a foreign language, for developing students creativity 
and their moral and cultural values is noted. 

Keywords  
Рaremiae, idiom, formalism, aphorism, phraseological unit. 
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