
Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у вихованні дітей 

дошкільного віку  

«Що найголовніше було в моєму житті? 

Без роздумів відповідаю: Любов до дітей» 

В.О. Сухомлинський 

У центрі сучасних технологій навчання і виховання дошкільників 

знаходиться особистісно-зорієнтована модель, основною метою якої є 

індивідуальний розвиток кожного вихованця освітнього закладу. 

З огляду на це, особливого звучання набуває спадщина Василя 

Олександровича Сухомлинського – видатного українського вченого, філософа, 

неперевершеного педагога, який опікувався долею дітей. Наш всесвітньо 

відомий сучасник великого значення надавав цілісному формуванню 

особистості, розкриття та розвитку її розумових, фізичних, естетичних 

здібностей та нахилів. Всі аспекти виховання - моральний, розумовий, трудовий, 

естетичний, фізичний - за його переконанням, становлять нерозривну єдність 

духовного стану дитини. 

Одним з пріоритетних напрямів сучасної освіти є виховання особистості 

на засадах загальнолюдських, національних і патріотичних цінностей. 

Найбільш значущою цінністю громадянського суспільства, важливим 

фактором розвитку правової, демократичної держави, атрибутом її 

життєздатності, символом мужності українського народу є патріотизм. 

В контексті ситуації сьогодення, особливої актуальності набуває концепція 

В.О. Сухомлинського. Неодноразово, у своїх роботах педагог стверджував, що 

«…в житті людини має бути щось найголовніше, що стоїть вище від усіх 

повсякденних турбот, тривог, пристрастей». І далі: «Ставлення до ідеї 

Батьківщини як до священного й найдорожчого облагороджує всі людські 

почуття, зближує, ріднить людей, очищає душі від усього, що принижує 

гідність» . 

В.О. Сухомлинський чітко визначає теоретичні засади виховання 

громадянських почуттів дітей: 

– це, передусім, створення дитиною радостей для інших людей і 

переживання особистого щастя й гордості у зв'язку з цим; 

– по-друге, творення й збереження краси в усіх її багатогранних проявах; 

– по-третє, громадянське ідеологічне багатство діяльності дитини в 

колективі, взаємовідносини між дітьми й іншими, позашкільними колективами; 

– по-четверте, культивування й розвиток співчуття, жалості (не біймося 

цього слова й тих благородних почуттів, які воно несе!) до всього живого й 

красивого, розвиток сердечної чуйності до прекрасного в природі; 

– по-п'яте, розвиток високої інтелектуальної культури – думок, почуттів, 

переживань, що хвилюють душу людини, коли вона пізнає навколишній світ, 

минуле й сучасне людства, матеріальні й духовні багатства Вітчизни, душу свого 

народу, цінності мистецтва, особливо сучасної літератури. 

Майстерність виховання, на його думку, і полягає в тому, щоб 

громадянське, патріотичне життя починалося для людини з малих років.       

У своїй праці „Народження громадянина” В.О.Сухомлинський 

обґрунтував і подав структуру духовного світу особистості: розум – почуття – 

погляди – переконання – воля, суть методологічних підходів до виховання 



громадянина своєї держави, дієвого патріота практичними прикладами 

вибудував стратегію виховних впливів на особистість. Кожний навчальний 

заклад з успіхом має використовувати в своєму навчально- виховному процесі 

кімнату казки, кімнату думки, в яких вихованці читатимуть книги про відомих 

людей своєї держави як минулих часів, так і теперішніх, подорожуватимуть в 

минуле і сучасне Батьківщини. Адже вислів В.О.Сухомлинського: «Сила й 

ефективність патріотичного виховання визначається тим, наскільки глибоко ідея 

Батьківщини оволодіває особистістю, наскільки яскраво бачить людина світ і 

саму себе очима патріота» не втрачає сенсу і в наші дні. 

В.О. Сухомлинський сформував закономірності процесу патріотичного 

виховання: 

- глибокі патріотичні почуття і переконання; 

- моральний ідеал; 

- патріотичні турботи й тривоги за долю свого народу; 

- патріотична непримиренність; 

- патріотична гордість; та завдання вихователя – «відкрити перед кожним 

вихованцем усі джерела, якими живиться могутнє почуття любові до 

Батьківщини. Це і природа рідного краю, слово рідної мови, культ Матері і 

Батька, Мала Батьківщина, її історичне та героїчне минуле, працелюбність».     

Щоб виховати морально стійку особистість, треба виховувати в дітях 

«почуття обов’язку людини перед людиною, перед суспільством, перед 

Батьківщиною. Обов’язок батька і матері перед дітьми, обов’язок дітей перед 

батьками. Обов’язок особи перед колективом, обов’язок перед вищими 

моральними принципами» . 

Отже, саме життя ставить завдання – виховувати дітей як громадян, які 

люблять свою Батьківщину – Україну, свій народ, мають національну 

самосвідомість, гуманістичну мораль, знають свої права і свободи, вміють ними 

керуватися у своїй життєдіяльності. 

 Виховання маленьких громадян повинно бути спрямоване, насамперед, на 

розвиток їхніх гуманістичних почуттів, формування національних та 

загальнолюдських цінностей, доброти, уваги, щиросердя, совісті, чесності, 

правдивості, гідності, любові і поваги до родини. Також значне місце у змісті 

громадянського виховання має відводитися формуванню культури поведінки 

дітей. Очевидно, що в цьому віці усі моральні якості особистості перебувають у 

своєму моральному становленні – втім, усі вони беруть початок саме на 

дошкільному етапі життя . 

Вихователям прислужаться такі методи і засоби, як: 

• розгляд картин, що відображають знайомі для дітей життєві ситуації, які 

демонструють настрій, стани, поведінку дітей у довкіллі (тривогу, хвилювання, 

страхи, фізичний біль, образу) і реакцію старших людей або однолітків на ці 

стани самопочуття; 

• читання художніх творів, зокрема народних казок, у яких змальовується певна 

ситуація, що втілює певний правовий зміст з наступним її обговоренням; 

• вправи-практикуми: Нащо дітям права? Які обов'язки дітей? Чим відрізняються 

права дорослих і дітей? Що ти будеш робити, якщо ви гралися у великій купі 

піску, вона обвалилася і засипала хлопчика?; 



• ігри-вправи на актуалізацію «Я»: Хто у нас в групі найвідповідальніший 

(працелюбність, сміливість)? Кому можна доручити?; 

• ігри-вправи, в яких дітям пропонують вирішення ситуацій з певним морально-

правовим змістом; 

• позитивна оцінка реальних проявів дітей, що відображає їхню громадянську 

спрямованість, чесність, гідність; 

• конкурси на найкраще побажання, конкурс подарунків рідному місту, конкурс 

хвальків, чародіїв; 

• дидактичні ігри: «Підбери почуття», «Порівняй героїв казок» тощо. 

Дошкільне дитинство - це унікальний вік. Саме в цей період, закладаючи 

ґрунт майбутньої особистості, ми маємо сіяти в душі кожної дитини зерна 

високої духовності, які у майбутньому стануть рясним урожаєм. Дитина прагне 

бути  щасливою. Вона нетерпляча. Щастя їй потрібне уже сьогодні й зараз. 

Дитинство В.О. Сухомлинський розглядає як найважливіший період людського 

життя. 

Для того, щоб малечі було цікаво пізнавати навколишній світ з усіма його 

таємницями і загадками, рости вихованими і розумними дітьми, вихователі в 

навчально-виховній роботі широко повинні використовувати поради відомого 

педагога, а також його цікаві казки та оповідання. Використовуючи казки    В.О. 

Сухомлинського, в поєднанні з новітніми, нетрадиційними методами роботи, 

педагоги досягнуть того, що діти старшого дошкільного віку підуть добре 

підготовленими до школи. Але праця над творами, казками – це не лише 

розвиток мовлення, а й самовиховання почуттів, розумовий розвиток, багатство 

духовного життя дитини. Казка – це школа творчості, яка необхідна 

дітям.       Прилучаючись до спадщини В.О. Сухомлинського, ми вчимо дітей 

відчувати, пізнавати і творити. Вагоме місце у роботі з дітьми посідає казка . 

Казка це активна естетична творчість, що захоплює всі сфери духовного 

життя дитини - її розум, почуття, уяву, волю, Без казки не можливо уявити 

дитинство.  В.О. Сухомлинський не тільки розкрив високу мудрість казки, а й 

показав, що казка це друг і вчитель дітвори, вона допомагає їм пізнати 

навколишній світ, робить їх добрішими. За переконанням     В.Сухомлинського, 

саме казка є духовним багатством народної культури. 

Сам великий педагог склав масу мудрих, цікавих казок. Його казки близькі 

дітям дошкільного віку, зрозумілі, легко сприймаються, допомагають пізнати 

навколишній світ. Одним із прийомів емоційного пробудження почуттів у дітей 

В.О. Сухомлинський вважав створення казок самими дітьми. «Дуже важливо, 

щоб діти не лише слухали казку, а й самі її творили. Через казку, через 

неповторну дитячу творчість - вірна дорога до серця дитини»                         

 Створення казок дітьми це не лише важливий засіб їх інтелектуального 

розвитку, а й один з найцікавіших видів творчості для дошкільнят. 

Один з головних компонентів педагогічної спадщини Василя 

Сухомлинського є виховання дітей природою. Природа є основним фактором 

існування людини, вона й людство невіддільні одне від одного, немає сумніву в 

тому, що виховання любові до природи треба починати з дошкільного віку. В цей 

період дитина вперше знайомиться  з природним довкіллям.    



У системі виховання В.О. Сухомлинського природі, як об' єкту пізнання, 

приділяється велика увага. Але природа сама собою не виховує. Виховує тільки 

активна взаємодія людини з природою. 

«Добрі почуття своїм корінням сягають у дитинство, а людяність, доброта, 

лагідність, доброзичливість народжуються у процесі, турботах, хвилюваннях 

про красу навколишнього світу. Ми прагнемо, щоб усе життя вихованців було 

сповнене творінням у світі природи» - ця думка теж одна із перлин спадку 

видатного педагога. І вона  перекликається з екологічною проблемою 

сьогодення. З допомогою хвилинок милування ми намагаємося задіяти тонкі 

механізми впливу на емоційну сферу дитини. 

Перед дітьми, особливо маленькими, ніколи неможна закривати живе 

вікно в природу. «Дитина має бачити, як наливається колос, як розкривається 

квітка»,  говорив В.О. Сухомлинський. 

На мою думку, саме під час спостережень на природі діти полюбляють 

хвилинки милування красою рідного краю. Тому більшість занять, особливо 

влітку, проводжу на свіжому повітрі. Наслідуючи прийоми і методи видатного 

педагога, спостереження пов’язую  з працею  в природі. Я переконана, що такий 

спосіб роботи залишає у кожної дитини іскру любові до природи. Під час 

спостережень використовую оповідання В.О. Сухомлинського, які допомагають 

зачепити душу кожної дитини («Про що ж тепер щебечуть ластівки», «Ліс 

весною», «Відлітають лебеді» тощо). 

Я вважаю, що твори В.О. Сухомлинського спонукають малят 

замислюватися над питанням добра і зла, над чистотою людських взаємин. Вони 

вчать любити і берегти красу рідного краю, поважати старість і рости чуйними, 

добрими і щирими людьми. 

Діти полюбляють екскурсії в парк. Перед початком екскурсії з 

дошкільнятами повторюємо основні закони природи (не зривай квітку – вона 

зів’яне, не лови метелика – він загине, не ламай гілки дерев і кущів 

тощо).                                 

Природа забезпечує необхідні умови для вивчення властивостей предмета, 

оскільки надає можливість сприймати його на зір, дотик, слух. 

Експериментування з природним матеріалом - неодмінна умова розвитку 

чуттєвого досвіду, мислительної діяльності як основи творчої діяльності, 

конструювання . Світ природи у Василя Сухомлинського нерозривно з'єднаний 

із світом творчої дитячої праці. В.О.Сухомлинський звертався до батьків, 

вчителів: «...ведіть дітей в обстановку, де є і яскраві образи, і причинно-

наслідкові зв'язки між явищами, де діти захоплюються, переживають почуття 

подиву перед красою і водночас мислять, аналізують» .   

І так будь - яке спілкування дитини з природою у нас здійснюється на 

засадах екологічної етики. Це спілкування проникнуте співчуттям до живих 

істот, співпереживанням, що спрямоване на допомогу, охорону і збереження 

життя в усьому його розмаїтті. Процес збагачення природи йде шляхом 

озеленення групових кімнат, озеленення подвір'я. Обов'язковими учасниками 

цього процесу є діти. 

Природа, за В.О. Сухомлинським, є значним фактором пізнання. Тому 

вирощуючи цибулю, петрушку в холодну пору, діти старших груп 

спостерігають, досліджують, як впливає на рослину відсутність світлу, води, 



якість ґрунту тощо.  Так дітям прищеплюються елементарні навички аналізу, 

порівняння, зіставлення, синтезу, а це означає, що діти привчаються не просто 

дивитися на оточуючий їх світ, а органічно входити в нього, спостерігати за ним, 

думати і робити висновки. Діти вчаться виділяти головне з усієї маси інформації, 

встановлювати причину і наслідок.   

Трудове виховання Василь Сухомлинський розглядає як гармонію трьох 

понять: треба, важко і прекрасно. Виховання в праці - це перш за все 

прищеплення любові до праці, зближення розумової і фізичної праці. Праця має 

згуртовувати дитячий колектив, бути посильною і радісною, до неї можна 

залучати дітей різного віку. Вони повинні бачити кінцевий результат, радіти 

йому, відчувати, що їхня праця - це частина праці дорослих.    Старшим дітям 

треба давати більше самостійності та ініціативи - це підвищує їхню 

відповідальність за зроблене. 

Все, про що говорилося вище - праця, а по ставленні до праці Василь 

Олександрович судив про моральність людини і всього суспільства. Праця, за 

В.О. Сухомлинським - це елемент духовного життя і один з засобів виховання 

моральних цінностей дітей. 

Вихователі широко використовують літературну спадщину                   В.О. 

Сухомлинського для дітей, плекаючи духовність, душевність, моральність своїх 

вихованців та у спілкуванні з родиною: 

1.  «Лялька під дощем». Правило: Всі сили віддай, а друга з біди виручай. 

2.      «Півень і Сонце». Правило: Не хвали себе, хай люди тебе похвалять. 

3.    «Тільки живий красивий». Правило: Не лови метелика – він квітка неба, хай 

живе собі. 

4.     «Золотий гребінець». Правило: Нехай людина добро приносить, бо світ 

навколо любові просить. 

5.       «Щоб метелик не наколовся». Правило: Дерева в садочку не ламай! Комашку 

маленьку не ображай. 

6.     «Петрик, собака і кошеня». Правило: Тваринку маленьку не ображай, дай їй 

поїсти і захищай. 

7.  «Як білка Дятла урятувала». Правило: Добре серце за чужу біду болить. 

8.     «Дуб – велетень». Правило: В лісі вогнище не пали, а почав - загаси. 

9.  «Могутній Дуб і Кабан». Правило: Дерева усі шануйте. Не ламайте і не псуйте. 

10.   «Зайчик і горобина». Правило: Щоб нам добре всім було, несіть в душі своїй 

тепло. І знайте істину просту – несіть у серці доброту. 

11.   «Сонце і Сонечко». Правило: У лиху годину пізнаєш вірну людину. 

12.    «Хай я буду ваша – бабусю». Правило: Майте в серці доброту, а не злість і 

чорноту. 

13.    «По волосинці». Правило: Маленька праця краща за велике неробство. 

14.    «Як хлопці мед поїли». Правило: Не соромитися говорити правду, бо у 

правді – сила! 

15. «Хризантема і цибулина». Правило: Пам'ятайте, що тільки добрим серцям 

краса  відкривається. 

16. «Фіалка і бджілка». Правило: На доброму серці світ тримається. 

17. «Подорожник». Правило: Ми всі господарі природи. Тож збережемо її ми 

вроду.      

18. «Бабусин борщ». Правило: Умій сказати, умій і змовчати. 



19. «Я хочу сказати своє слово». Правило: Будь уважний, бо пропустиш головне. 

Прагнення дитини зробити щось корисне для людей, природи приведе до 

формування моральної самосвідомості, розуміння морального добра. Тому 

девізом педагога мають бути слова талановитого педагога: «Роби все так, щоб 

людям, які тебе оточують, було добре» - і ми намагаємося передати це дітям. 

Погляди В.О. Сухомлинського на естетичне виховання дітей відкривають 

ще одну цікаву сторінку в педагогіці. Він був глибоко переконаний, що естетичне 

виховання має становити основу навчального процесу в дитячому садочку. 

Особливу роль він відводив природі, спілкуванню з нею як фактору естетичного 

виховання дітей. В книзі «Серце віддаю дітям» він писав, що прагнув до того, 

щоб, перш ніж відкрити книгу, прочитати по складах перше слово, діти повинні 

прочитати сторінки найкращої в світі книги – книги природи. Кожну подорож у 

природу Василь Олександрович називав уроком мислення, уроком – естетичного 

виховання.    

На його думку, найважливіше, щоб у процесі спілкування з природою 

малюки отримували чуттєві враження. Адже дитина мислить образами, а це 

означає, що, слухаючи розповідь вихователя про подорож краплинки води, вона 

малює у своїй уяві і сріблясті хвилі ранкового туману, і темну хмару, і гуркіт 

грому, і весняний дощ. Чим яскравіші в її уявленні ці картини, тим глибше вона 

осмислює закономірності природи. 

Поєднання природної цікавості дітей з дійовим спілкуванням, з джерелами 

думки активізує розумову діяльність, виховує інтерес і бажання пізнати 

навколишнє середовище, зрозуміти його таємниці. Спілкування з природою, на 

думку В.О. Сухомлинського - засіб формування високих моральних якостей. 

Краса, писав педагог - це кров і плоть людяності, добрих почуттів, сердечного 

ставлення. Відомо, що емоційне й естетичне виховання починається з розвитку 

культури відчуттів і сприймань. 

            Василь Олександрович зазначає, що сприймання – найважливіший 

психічний процес, завдяки якому предмети та явища навколишнього світу, 

відбиваючись у нашій свідомості, породжуючи почуття і переживання. Тому 

педагог вчив дітей помічати найменші, найтонші зміни в природі. Природа 

формує у дітей емоційну сферу. Краса природи загострює сприймання, 

продовжує творчу думку. Без вражень від тиші долів і лук, шелесту дібров, 

пісень жайворонка у голубому небі, шепоту колосся пшениці, дзижчання 

джмелів і бджіл неможливе сприймання музичних творів, бо все це є тим фоном, 

на якому людина може зрозуміти, відчути красу музики, те джерело, з якого вона 

черпає натхнення. Про це В.О. Сухомлинський зазначає у «Батьківській 

педагогіці». 

Отже, головне завдання дошкільної освіти в галузі естетичного виховання 

полягає втому, щоб сформувати гармонійно розвинену, духовно багату, здатну 

на глибокі почуття і переживання особистість, творця прекрасного і доброго. 

Природа є могутнім засобом естетичного виховання дошкільників, саме в 

процесі спілкування з природою створюються сприятливі можливості для 

здійснення ряду завдань естетичного виховання: формування естетичних 

вражень у дітей; навчання розумінню творів мистецтва; перших спроб створити 

красу у навколишньому середовищі. Саме про це наголошував в педагогічній 

спадщині Василь Олександрович Сухомлинський. 


