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ного й професійного саморозвитку, самовдосконалення й самоздійснен�
ня.

Перспективи дослідження полягають у висвітленні педагогічних прийомів
оптимізації формування компетентності саморозвитку студентів у науково�
дослідній діяльності, самостійній роботі, а також у процесі виробничої прак�
тики.
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Постановка проблеми
Отже, мета нашої роботи – визначити стан сформованості особистісної скла�

дової професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів у процесі про�
фесійної підготовки.

Виклад основного матеріалу
Дослідження стану сформованості особистісної складової професійної реф�

лексії майбутніх учителів початкових класів відбувалося відповідно до розробле�
ної нами моделі професійної рефлексії [3] і було спрямовано на визначення
рефлексивності як здатності до осмислення власного професійного досвіду. Крім
того, ми враховували, що особистісними механізмами здійснення професійної
рефлексії є локус контролю як здатність особистості покладати відповідальність
за свої дії на себе чи оточуючих людей, а також креативність як здатність, за
Е. Фроммом, дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення у нестандарт�
них ситуаціях, це � спрямованість на відкриття нового і здатність глибоко усві�
домлювати свій досвід [6].

Усього в дослідженні взяли участь 1455 майбутніх учителів початкових класів,
що навчалися у вищих навчальних закладах І�ІІ рівнів та ІІІ�ІV рівнів акреди�
тації  з різних регіонів України.

Рефлексивність визначалася нами за методикою А. В. Карпова [1], в основу
якої покладена концепція автора, згідно з якою, рефлексивність виступає як
особлива здатність, що визначає загальну ефективність усвідомленої регуляції
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Постановка проблеми
Отже, мета нашої роботи – визначити стан сформованості особистісної скла�

дової професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів у процесі про�
фесійної підготовки.

Виклад основного матеріалу
Дослідження стану сформованості особистісної складової професійної реф�

лексії майбутніх учителів початкових класів відбувалося відповідно до розробле�
ної нами моделі професійної рефлексії [3] і було спрямовано на визначення
рефлексивності як здатності до осмислення власного професійного досвіду. Крім
того, ми враховували, що особистісними механізмами здійснення професійної
рефлексії є локус контролю як здатність особистості покладати відповідальність
за свої дії на себе чи оточуючих людей, а також креативність як здатність, за
Е. Фроммом, дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення у нестандарт�
них ситуаціях, це � спрямованість на відкриття нового і здатність глибоко усві�
домлювати свій досвід [6].

Усього в дослідженні взяли участь 1455 майбутніх учителів початкових класів,
що навчалися у вищих навчальних закладах І�ІІ рівнів та ІІІ�ІV рівнів акреди�
тації  з різних регіонів України.

Рефлексивність визначалася нами за методикою А. В. Карпова [1], в основу
якої покладена концепція автора, згідно з якою, рефлексивність виступає як
особлива здатність, що визначає загальну ефективність усвідомленої регуляції
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будь�якої психічної діяльності. При цьому для особи з розвиненою рефлексією
така ефективність є досить високою, натомість як для особи з низьким рівнем
рефлексивності властива не логічна послідовність розумових дій, а спонтанність,
одномоментне, просторове перетворення ситуації тощо. Саме тому високий рівень
рефлексивності майбутніх учителів початкових класів забезпечує успішність їхньої
професійної рефлексії через розвинуту здатність до самоаналізу професійної діяль�
ності і професійно важливих рис особистості, здатність до аналізу особливостей
сприймання себе іншими в різних ситуаціях навчально�професійної діяльності.

При цьому ми враховували думку С. Д. Максименка, згідно з якою, важли�
вим є одночасне «утримання» двох ліній розвитку – розвитку рефлексії і розвит�
ку в площині активної діяльнісної взаємодії людини зі світом, оскільки людина,
яка зосереджується на собі, відстороняючись від світу, є дисгармонійною, а її
розвиток деформується. Такі люди не здатні до глибокої рефлексії і саморегу�
ляції,  дисгармонійно�поверхнева, безвідповідальна і неперспективна. Адже така
позиція визначає недостатність саморегуляції і кризу відповідальності, а осо�
бистість може бути зведена лише до зовнішніх проявів, маскуючи свою іден�
тичність у догматичному програванні соціальних ролей [2, 101]. Тому опти�
мальним, на наш погляд, слід вважати середній рівень розвитку рефлексив�
ності.

За результатами дослідження рефлексивності майбутніх учителів початко�
вих класів за методикою А. В. Карпова констатовано, що оптимальний, середній
рівень рефлексивності мають 44,6 % студентів (табл. 1).

Таблиця 1
Рівні рефлексивності майбутніх учителів початкових класів

(за методикою А. В. Карпова)

Рівні рефлексивності Кількість досліджуваних
(у %)

Дуже низький 1,7
Низький 18,5
Середній 44,6
Високий 31,0
Дуже високий 4,2

Дуже низький і низький рівні рефлексивності властиві 1,7 % і 18,5 % досл�
іджуваних студентів відповідно, а високий і дуже високий рівень рефлексив�
ності – 31,0 і 4,2 % досліджуваних студентів відповідно.

Отже, більше 50 % досліджуваних студентів має неоптимальний рівень роз�
витку рефлексивності, при цьому половина з них не здатна до глибокої реф�
лексії, а інша половина – занадто занурюється в роздуми про себе.

Важливе значення рефлексивності як особистісної основи професійної реф�
лексії підтверджують результати дисперсійного аналізу, що демонструють зв’я�
зок складових професійної рефлексії і рівня рефлексивності досліджуваних сту�
дентів. Так, наприклад, високий рівень сформованості емоційно�ціннісної скла�
дової відповідає середньому рівню рефлексивності (p < 0,01) (рис. 1).

Подібні результати встановлено й для інших складових професійної реф�
лексії.

Рис. 1 Зв’язок рефлексивності та рівнів сформованості емоційно�оцінної
складової професійної рефлексії (за результатами дисперсійного аналізу)

На наступному етапі нашого дослідження за шкалоюI�E Дж. Роттера [5]
було визначено особливості локусу контролю майбутніх учителів початкових
класів як важливої передумови усвідомленої регуляції власної діяльності
(табл. 2).

Таблиця 2
Рівні інтернальності майбутніх учителів початкових класів

(за шкалою I�E Дж. Роттера)

Рівні інтернальності Кількість досліджуваних
(у %)

Дуже низький 4,2
Низький 21,4
Середній 50,8
Високий 19,9
Дуже високий 3,6

Як свідчать дані, наведені у табл. 2, оптимальний, середній та високий рівень
інтернальності мають 50,8 % і 19,9 % досліджуваних відповідно. Такі студенти вва�
жають, що більшість важливих подій в їхньому житті відбулися в результаті їх влас�
них зусиль і, відповідно, прагнуть докладати зусилля для подальшого розвитку.

3,6 % досліджуваних мають надмірно високий рівень інтернальності, який
не є оптимальним і може трансформуватися в стійку тенденцію до самозвинува�
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будь�якої психічної діяльності. При цьому для особи з розвиненою рефлексією
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лексії.
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чення і гіпервідповідальності за всі події в світі. Низький і дуже низький рівень
інтернальності мають 21,4 % і 4,2 % досліджуваних відповідно. Такі студенти
мають екстернальний локус контролю, не вірять в ефективність власних дій,
очікуючи допомоги від сторонніх осіб, випадок тощо.

Ці дані підтверджують, зокрема, результати дослідження залежності вмінь і
навичок досліджуваних прогнозу самоефективності в професійній діяльності від
рівня їхньої інтернальності (рис. 2) [4].

Як випливає з даних, наведених у рис. 2, самоефективність студентів зрос�
тає із збільшенням рівня інтернальності, при цьому дуже високий рівень інтер�
нальності супроводжується зниженням самоефективності майбутніх учителів
(p < 0,01).

Таблиця 3
Рівні креативного потенціалу майбутніх учителів початкових класів

(за [5]).

Рівні креативного потенціалу Кількість досліджуваних
(у %)

Дуже низький 2,3
Низький 17,3
Середній 54,2
Високий 23,5
Дуже високий 2,8

Тобто, можна констатувати, що більшість студентів має досить хороший кре�
ативний потенціал як основи для розвитку професійної рефлексії і становлення
в якості майбутнього вчителя початкових класів. Водночас, п’ята частина сту�
дентів має низькі показники креативного потенціалу і, отже, потребує особливої
уваги у процесі професійної підготовки, відчуваючи значні ускладнення у
здійсненні професійної рефлексії.

На основі узагальнення результатів вищезазначених методик виокремлено
студентів з високим, середнім, низьким рівнем сформованості особистісної скла�
дової професійної рефлексії (табл. 4).

До групи майбутніх учителів з високим сформованості особистісної складової
професійної рефлексії (12,5 % досліджуваних) було віднесено студентів, які
характеризуються оптимальним, середнім рівнем рефлексивності, інтерналь�
ним локусом контролю, мають високий рівень креативного потенціалу.

Таблиця 4
Розподіл студентів за рівнями сформованості особистісної складової

професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів

Рівні особистісної складової Кількість досліджуваних
(у %)

Низький 16,7
Середній 70,8
Високий 12,5

Групу студентів з середнім рівнем сформованості особистісної складової про�
фесійної рефлексії (70,8 %) склали майбутні учителі початкових класів, які ха�
рактеризуються переважно середнім або високим рівнем рефлексивності, се�
реднім рівнем інтернальності, мають середній рівень розвитку креативного по�
тенціалу.

До групи студентів з низьким рівнем сформованості особистісної складової
професійної рефлексії (16,7 %) було віднесено досліджуваних, які характери�
зуються низьким або дуже низьким рівнем рефлексивності, екстернальним ло�
кусом контролю, мають переважно низький рівень креативного потенціалу
тощо.

Таким чином, за результатами дослідження, високий рівень сформованості
особистісної складової професійної рефлексії було констатовано лише у десятої

Рис. 2. Залежність вмінь і навичок досліджуваних щодо прогнозу само�
ефективності в професійній діяльності від рівня їхньої інтернальності (за

результатами дисперсійного аналізу)

Наступний етап нашого дослідження передбачав визначення креативного
потенціалу студентів за методикою Г. С. Нікіфорова [5], без якого, як це пока�
зано у наших працях [3], неможливо досягнення найвищого, креативного рівня
розвитку рефлексивності (табл. 3).

З даних, наведених у табл. 3, випливає, що високий і дуже високий рівень
креативного потенціалу мають лише 23,5 % і 2,8 % відповідно, середній рівень
– 54, 3 %, а низький і дуже низький – 17,3 % і 2,3 5 відповідно.
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частини досліджуваних, переважна кількість студентів має середній та низький
рівні вираженості даної складової професійної рефлексії.

Було встановлено відмінності в рівнях сформованості особистісної складової
професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів залежно від
ряду організаційно�педагогічних (етап і рівень професійної підготовки, рівень
акредитації ВНЗ, денна чи заочна форма навчання) та соціально�демографіч�
них чинників (вік, стать, регіон проживання) тощо.

Щодо організаційно педагогічних чинників сформованості особистісної скла�
дової професійної рефлексії за критерієм χχχχχ2 констатовано статистично значущі
відмінності або тенденції у рівнях її розвитку залежно від рівня акредитації ВНЗ
та етапу професійної підготовки (р < 0,05, р < 0,01)

Так, встановлено статистично значущі відмінності у рівнях розвитку особис�
тісної складової професійної рефлексії залежно від рівня акредитації ВНЗ
(табл. 5).

Констатовано, що рівень розвитку особистісної складової вище у студентів,
які навчаються у ВНЗ І�ІІ р. а., порівняно із студентами, що навчаються у ВНЗ
ІІІ�ІV р. а. (p < 0,01).

Таблиця 5
Особливості рівнів сформованості особистісної складової  професійної

рефлексії майбутніх учителів початкової школи залежно від рівня
акредитації ВНЗ

Рівні акредитації Рівні особистісної складової
(кількість досліджуваних у %)

Низький Середній Високий
ВНЗ І�ІІ р. а. 11,5 67,8 20,7
ВНЗ ІІІ�ІV р. а. 17,8 71,5 10,7

Дані, наведені у табл. 5, свідчать, що низький рівень розвитку особистісної
складової мають 17,8 % досліджуваних, які навчаються у ВНЗ ІІІ�ІV р. а., і
лише 11,5 % – у досліджуваних, які навчаються у ВНЗ І�ІІ р. а. Високий рівень
розвитку особистісної складової встановлено у 20,7 % студентів з ВНЗ І�ІІ р. а.
і лише 10,7 – з ВНЗ ІІІ�ІV р. а.

Отримані результати дозволяють висунути припущення про більшу увагу до
формування професійної рефлексії у ВНЗ І�ІІ р. а. і про необхідність посилен�
ня відповідної роботи у ВНЗ ІІІ�ІV р. а. (див. 3.1�3.3).

Встановлено статично значущі відмінності у розвитку особистісної складової
залежно від етапу професійної підготовки, насамперед, для бакалаврів: рівень
сформованості особистісної складової зростає із просуванням студентів – бака�
лаврів на наступний етап професійної підготовки (p < 0,05), натомість, у магістрів
статично значущих відмінностей у рівні знань щодо професійної рефлексії не
виявлено (табл. 6).

Таблиця 6
Особливості рівнів сформованості особистісної складової професійної

рефлексії майбутніх учителів початкової школи залежно від етапу про�
фесійної підготовки

Етап професійної Рівні особистісної складової
підготовки (кількість досліджуваних у %)

Низький Середній     Високий
       бакалавр    магістр бакалавр  магістр     бакалавр магістр

       Початківці 21,8      7,0                70,9         87,3    7,3          5,6
      Випускники 16,7      9,8                 69,3         80,5   14,1           9,8

Щодо рівня і форми навчання статично значущих відмінностей у розвитку
особистісної складової професійної рефлексії майбутніх учителів початкових
класів виявлено не було.

Дослідження соціально&демографічних чинників особистісної складової
професійної рефлексії з використанням критерію χχχχχ2 дозволило констатувати
статистично значущі відмінності у рівнях сформованості особистісної складової
професійної рефлексії майбутніх учителів початкової школи залежно регіону
проживання (р < 0,01), а на рівні тенденції – залежно від статі досліджуваних.

Так, визначаючи рівні сформованості особистісної складової професійної реф�
лексії майбутніх учителів залежно від регіону проживання, встановлено більш
високий рівень знань у представників центрального регіону (табл. 7).

Таблиця 7
Рівні сформованості особистісної складової професійної рефлексії

студентів залежно від регіону проживання

Регіон проживання Рівні особистісної складової
(кількість досліджуваних у %)
Низький Середній Високий

            Центральний 15,1 77,8 7,1
Західний 10,4 71,2 18,4
Східний 10,7 78,6 10,7
Південний 38,3 54,7 7,0

З даних, наведених у табл. 7, випливає, що високий рівень розвитку особи�
стісної складової професійної рефлексії констатовано у 18,4 % досліджуваних із
західного регіону, в той час, як в інших регіонах такий рівень має значно менша
кількість досліджуваних, особливо, у південному та центральному регіонах.
Натомість, низький рівень розвитку особистісної складової частіше зустрічаєть�
ся у представників південного регіону країни (38,3 % досліджуваних), у той
час, як у західному регіоні такий рівень виявлено лише у 10,4 % досліджуваних
студентів.

Щодо статі досліджуваних на рівні тенденції встановлено, що майбутні вчи�
телі жіночої статі мають дещо вищий рівень розвитку особистісної складової, ніж
чоловіки. Щодо віку майбутніх учителів статистично значущих відмінностей у
рівнях розвитку особистісної складової професійної рефлексії виявлено не було.
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частини досліджуваних, переважна кількість студентів має середній та низький
рівні вираженості даної складової професійної рефлексії.

Було встановлено відмінності в рівнях сформованості особистісної складової
професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів залежно від
ряду організаційно�педагогічних (етап і рівень професійної підготовки, рівень
акредитації ВНЗ, денна чи заочна форма навчання) та соціально�демографіч�
них чинників (вік, стать, регіон проживання) тощо.

Щодо організаційно педагогічних чинників сформованості особистісної скла�
дової професійної рефлексії за критерієм χχχχχ2 констатовано статистично значущі
відмінності або тенденції у рівнях її розвитку залежно від рівня акредитації ВНЗ
та етапу професійної підготовки (р < 0,05, р < 0,01)

Так, встановлено статистично значущі відмінності у рівнях розвитку особис�
тісної складової професійної рефлексії залежно від рівня акредитації ВНЗ
(табл. 5).

Констатовано, що рівень розвитку особистісної складової вище у студентів,
які навчаються у ВНЗ І�ІІ р. а., порівняно із студентами, що навчаються у ВНЗ
ІІІ�ІV р. а. (p < 0,01).

Таблиця 5
Особливості рівнів сформованості особистісної складової  професійної

рефлексії майбутніх учителів початкової школи залежно від рівня
акредитації ВНЗ

Рівні акредитації Рівні особистісної складової
(кількість досліджуваних у %)

Низький Середній Високий
ВНЗ І�ІІ р. а. 11,5 67,8 20,7
ВНЗ ІІІ�ІV р. а. 17,8 71,5 10,7

Дані, наведені у табл. 5, свідчать, що низький рівень розвитку особистісної
складової мають 17,8 % досліджуваних, які навчаються у ВНЗ ІІІ�ІV р. а., і
лише 11,5 % – у досліджуваних, які навчаються у ВНЗ І�ІІ р. а. Високий рівень
розвитку особистісної складової встановлено у 20,7 % студентів з ВНЗ І�ІІ р. а.
і лише 10,7 – з ВНЗ ІІІ�ІV р. а.

Отримані результати дозволяють висунути припущення про більшу увагу до
формування професійної рефлексії у ВНЗ І�ІІ р. а. і про необхідність посилен�
ня відповідної роботи у ВНЗ ІІІ�ІV р. а. (див. 3.1�3.3).

Встановлено статично значущі відмінності у розвитку особистісної складової
залежно від етапу професійної підготовки, насамперед, для бакалаврів: рівень
сформованості особистісної складової зростає із просуванням студентів – бака�
лаврів на наступний етап професійної підготовки (p < 0,05), натомість, у магістрів
статично значущих відмінностей у рівні знань щодо професійної рефлексії не
виявлено (табл. 6).

Таблиця 6
Особливості рівнів сформованості особистісної складової професійної

рефлексії майбутніх учителів початкової школи залежно від етапу про�
фесійної підготовки

Етап професійної Рівні особистісної складової
підготовки (кількість досліджуваних у %)

Низький Середній     Високий
       бакалавр    магістр бакалавр  магістр     бакалавр магістр

       Початківці 21,8      7,0                70,9         87,3    7,3          5,6
      Випускники 16,7      9,8                 69,3         80,5   14,1           9,8

Щодо рівня і форми навчання статично значущих відмінностей у розвитку
особистісної складової професійної рефлексії майбутніх учителів початкових
класів виявлено не було.

Дослідження соціально&демографічних чинників особистісної складової
професійної рефлексії з використанням критерію χχχχχ2 дозволило констатувати
статистично значущі відмінності у рівнях сформованості особистісної складової
професійної рефлексії майбутніх учителів початкової школи залежно регіону
проживання (р < 0,01), а на рівні тенденції – залежно від статі досліджуваних.

Так, визначаючи рівні сформованості особистісної складової професійної реф�
лексії майбутніх учителів залежно від регіону проживання, встановлено більш
високий рівень знань у представників центрального регіону (табл. 7).

Таблиця 7
Рівні сформованості особистісної складової професійної рефлексії

студентів залежно від регіону проживання

Регіон проживання Рівні особистісної складової
(кількість досліджуваних у %)
Низький Середній Високий

            Центральний 15,1 77,8 7,1
Західний 10,4 71,2 18,4
Східний 10,7 78,6 10,7
Південний 38,3 54,7 7,0

З даних, наведених у табл. 7, випливає, що високий рівень розвитку особи�
стісної складової професійної рефлексії констатовано у 18,4 % досліджуваних із
західного регіону, в той час, як в інших регіонах такий рівень має значно менша
кількість досліджуваних, особливо, у південному та центральному регіонах.
Натомість, низький рівень розвитку особистісної складової частіше зустрічаєть�
ся у представників південного регіону країни (38,3 % досліджуваних), у той
час, як у західному регіоні такий рівень виявлено лише у 10,4 % досліджуваних
студентів.

Щодо статі досліджуваних на рівні тенденції встановлено, що майбутні вчи�
телі жіночої статі мають дещо вищий рівень розвитку особистісної складової, ніж
чоловіки. Щодо віку майбутніх учителів статистично значущих відмінностей у
рівнях розвитку особистісної складової професійної рефлексії виявлено не було.
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Висновки
Встановлено недостатньо високий рівень розвитку особистісної складової

професійної рефлексії у переважаючої кількості майбутніх учителів початкових
класів, що, зокрема, виявляється у наявності в них неоптимального рівня роз�
витку рефлексивності, коли половина з даних студентів не здатна до глибокої
рефлексії, а інша половина занадто занурюється в роздуми про себе, що, в свою
чергу, може зумовити ускладнення в осмисленні та прогнозуванні реалій свого
професійного становлення.

Про необхідність посилення уваги до розвитку особистісної складової про�
фесійної рефлексії майбутніх учителів свідчать також констатовані у результаті
дослідження відмінності у рівнях сформованості особистісної складової профес�
ійної рефлексії майбутніх учителів залежно від ряду організаційно�педагогічних
(етап професійної підготовки, рівень акредитації ВНЗ) та соціально�демограф�
ічних чинників (регіон проживання й стать досліджуваних).
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ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО
ВИХОВАННЯ ПОВАГИ ДО БАТЬКІВ У СІМ’Ї

УДК  37.018
Швецова І.В.

У статті розглянуто питання родинних відносин  у педагогічній
спадщині В. О. Сухомлинського у контексті формування поваги до
батьків. На основі аналізу поглядів педагога визначено систему ви&
ховання поваги до батьків у сім’ї.

Ключові слова: повага до батьків, сімейне виховання, родинні
відносини.

В статье рассмотрен вопрос семейных отношений в педагоги&
ческом наследстве В. О. Сухомлинского в контексте формирова&

ния уважения к родителям. На основе анализа взглядов педагога
определена система воспитания уважения к родителям в семье.

Ключевые слова: уважение к родителям, семейное воспитание,
семейные отношения.

USE OF IDEAS OF  V. A. SUKHOMLINSKY IN RELATION TO
EDUCATION OF RESPECT TO THE PARENTS IN FAMILY

In the article the question of domestic relations is considered in the
pedagogical inheritance of V. A. Sukhomlinsky in the context of forming of
respect to the parents.  On the basis of analysis of looks a teacher is certain
system of education of respect to the parents in family.

Keywords: respect to the parents, domestic education, domestic
relations.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний український соц�
іум перебуває у складному періоді, коли гуманні відносини між людьми знеціню�
ються. Стає значущим дефіцит поваги між батьками і дітьми, між вчителями і
учнями. Відсутність інтересу до особистісного розвитку дитини у сімейному вихо�
ванні, неповноцінне (і за часом, і за змістом) спілкування батьків і дітей призво�
дить до нехтування ціннісними відносинами у родині, що  віддзеркалюється на
духовному розвитку людини. Усе це актуалізує потребу в аналізі доробку В.О.Су�
хомлинського щодо створення таких взаємовідносин у сім’ї, які б стали ґрунтов�
ною основою розвитку особистості, а саме, формуванню поваги до інших людей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухом�
линського знайшло відображення в різних напрямках сьогодення: етико�педа�
гогічних поглядах (Н. Карпова),  питаннях спільної роботи школи та сім’ї (Л.Бон�
дар), формуванні творчої особистості  (В.Кошель) та цінностях сімейного вихо�
вання (З.Шитікова).

 Проблема виховання поваги до батьків у педагогічній спадщині В.О.Сухом�
линського розглядалися в різних напрямках: повага до матері, її цінування,
повага до батька, його праці,  прагнення зробити оточуюче кращим, бачення
красоти людської душі, намагання утвердити прекрасне у відношенні до інших.

Формування цілей статті – проаналізувати погляди В.О.Сухомлинсь�
кого на проблему виховання поваги дітей до батьків у сім’ї.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Криза сімейного вихован�
ня у сучасній родині, на яку звертають увагу провідні науковці ( В.Федяєва,
В.Постовий) вимагає звернення до праць видатних педагогів ( Я.Каменського,
В.Бехтєрєва, К.Ушинського, П.Лесгафта,  П.Каптєрєва та ін.) щодо аналізу
умов гармонійного виховання дитини у сім’ї. Особливе значення має доробок
видатного українського педагога, В.О.Сухомлинського, який через свої праці
дає основу у вибудовуванні гармонійних взаємовідносин у сім’ї, спрямуванні їх
розвитку  ціннісного сприйняття дітей у родині і створення умов для їх мораль�
ного розвитку.

В.О.Сухомлинський розглядає сім’ю як цілісну систему виховання дітей та
молоді. У багатьох своїх працях вчений торкається питань сімейного вихован�




