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ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ 
ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ НИМИ 

РОДИННИХ ЦІННОСТЕЙ 
 

В умовах загострення суспільно-економічних проблем у 
сучасному українському суспільстві актуалізується потреба в 

посиленні гуманістичного аспекту виховання дітей із раннього віку. 
Особливо значущим для дітей дошкільного віку є виховання в сім’ї, 
де через засвоєння ними родинних цінностей відбувається 
формування гуманної особистості. 

Традиції гуманістичного виховання, притаманні українській 
педагогіці, відображені в світоглядно-педагогічних концепціях 
Г. Ващенка, І. Вишенського, Б. Грінченка, М. Костомарова, 
М. Максимовича, І. Огієнка, О. Потебні, С. Русової, Г. Сковороди, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського, Т. Шевченка та багатьох інших. 
Відзначимо також праці сучасних вчених (В. Котирло, С. Ладивір, 
Ю. Приходько та ін.) із питань виховання у дітей дошкільного віку 
гуманних почуттів до однолітків та дорослих. Сім’ю як провідний 
інститут виховання дітей, де відбувається формування особистості 
дитини, засвоєння нею основних цінностей суспільства, вивчали 
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Ю. Азаров, З. Зайцева, С. Постовий, Л. Пилипенко, І. Трубавіна, 
М. Щербань та ін. 

Традиційно система родинних цінностей українського народу 
передавалася наступним поколінням через виховання у дітей 
гуманістичної та колективістської спрямованості особистості, 
найкращих моральних рис, цілісного характеру та волі, культури 
поведінки, що залишається надзвичайно важливим й у сучасному 
сімейному вихованні. 

Для ментальності українського народу властиві ідеалістичні 
уявлення про характер родинних відносин, що поєднані в кодекс 
родинних цінностей. Серед них визначаються: взаємна любов і 
повага між батьками; подружня вірність; злагода та довір’я між 
членами сім’ї; гостинність; багатодітність та піклування про дітей; 
повага і турбота дітей по відношенню батьків і старших у сім’ї, 
пошана до предків; відповідальність членів сім’ї за благополуччя в 
родині; здоровий спосіб життя і дотримання народних звичаїв 
піклування про здоров’я тощо. 

Вважаємо, що виховання дітей в сім’ї на ґрунті традиційних 
українських родинних цінностей виступає першоосновою розвитку 
гуманної особистості. Гуманізм та гуманні почуття людини 
розглядаються сучасними вченими як психологічний механізм, за 
допомогою якого особистість поступово починає сприймати вимоги 
суспільства до морального світу людини як свої власні. Вступаючи в 
життя, діти ознайомлюються з соціальними нормами, які склалися у 
суспільстві, зокрема, властивими вітчизняній ментальності, 
принципами гуманного ставлення до людей. Підкреслимо, що 
почуття та враження, сформовані під впливом сімейного середовища 
в ранньому дитинстві, супроводжують людину протягом усього 
життя. 

Дотримання у вихованні дітей сімейних цінностей та традицій 
є одним із провідних чинників зміцнення сім’ї, встановлення в 

родині гармонійних стосунків, створення сприятливого виховного 
середовища, запорукою повноцінної підготовки дитини до 
майбутнього життя. Батьки є першими вихователями дитини, які 
впливають на формування її характеру, почуттів, виховують любов 
та доброзичливе ставлення до інших. 
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Зазначимо, що виховання гуманних почуттів у дітей в сім’ї 
можливо лише за умови уважного та чуйного ставлення дорослих до 
них. Гуманні почуття людини проявляються в її діях, вчинках, а 
тому треба виховувати в дітей готовність допомагати, співчувати 
іншим. Позитивні приклади поведінки батька і матері є основним 
методом виховання гуманних почуттів у дітей.  

Таким чином, сім’я розглядається нами як важливий осередок 
формування у дитини найкращих рис гуманної особистості, що 
здавна притаманні українському народу: поваги до старших, 
милосердя, доброти, щирості. З точки зору української родинної 
педагогіки дієвими засобами впливу на ціннісну сферу особистості є 
позитивний приклад батьків, підтримання атмосфери любові і 
злагоди в родині, звернення до народних та сімейних традицій. 
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ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ 

 
Чимале значення в підготовці майбутнього фахівця має 

сімейне виховання. Сім’я є однією з найважливіших цінностей, 
створених людством протягом тисячоліть, що забезпечує 
особистісний та духовно-моральний розвиток людини протягом 
усього життя. Система виховання й психологічний клімат у сім’ї 
мають вирішальний вплив на формування характеру, життєвої 
позиції й ціннісних орієнтацій підростаючого покоління. 

Тенденції суспільного розвитку в глобалізованому світі 
актуалізували проблему сімейного виховання студентів в умовах 
сучасного навчального закладу. 


