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Єдність праці й насолоди 

     Задоволення може виконувати  у вихованні  різну роль. 

Воно може бути корисним і шкідливим. Шкідливим стає 

тоді, коли призводить до формування нездорових схильностей, до 

споживацьких настроїв. Задоволення корисне, якщо воно поєднане з працею, з 

мускульним напруженням або з роботою думки. 

     Єдність трудового зусилля й насолоди, що веде до моральності, - це те, чого 

прагне педагогічне мистецтво. Коли кажуть, що дитина живе повнокровним 

життям,  тим самим підкреслюють, що вона вміє радіти, що праця дарує їй миті 

справжнього щастя.  Коли кажуть, що дитина дуже працьовита, але ніби вся 

висушена, ніколи не спалахне, не захопиться чимось, то підкреслюють  

серйозну ваду нудного,  педантичного виховання. 

     Здоров’я – це той нектар,  який має бути розлитий у всіх рухах людини, що 

розвивається, навіть у складних і небажаних напружених діях. Але цей нектар 

стає отрутою, якщо споживати його у чистому вигляді. Задоволення суто 

споживчого характеру не тільки призводить до  пересичення, а й спотворюють 

особистість 

     Навіть два задоволення, які існують поруч, породжують споживче 

ставлення. «Трудове  зусилля – насолода – трудове зусилля» - ось формула, що 

може стати запорукою виховних  успіхів.  Перевернути цю формулу, помінявши 

в ній місцями працю й задоволення , - означає прийти  до своєрідного 

педагогічного  гедонізму,  до розважальності, що неминуче призводить до 

зародження різних форм споживчої психології. 

     «А чи не помиляється автор? – може 

виникнути запитання в читача. - Що ж у 

цьому поганого, якщо дитина дістала 

задоволення від того,  що прибрала в 

кімнаті, потім від того, що вивчила 

уроки, що прочитала цікаву книжку. 

Ось вам цілих три задоволення, 

поставлених в один ряд»…  

     Усе правильно, тут справді три 

задоволення, породжених не на основі споживання, а на основі трудової 

діяльності. Задоволення , досягнуті  трудовим зусиллям, формує потребу. 

Якщо дитина дістала задоволення від того, що вона сама встала за сигналом 

будильника ( це її вольове зусилля) , треба зробити так, щоб від цього 



задоволення дитина перекинула місток до іншого зусилля, яке раніше не 

практикувала, - щоб вона сама  вмилася, вдяглася, прибрала після себе тощо.  

Якщо дитина за нашим задумом вивчила один урок, відповіла й дістала  від 

цього задоволення, нехай ця радість стане першим кроком на шляху до інших 

підготовок домашніх завдань .   

Починайте з малого 

     Точніше – з найменшого. Поставте собі за 

мету навіяти дитині почуття впевненості у своїх 

силах. Намагайтеся знайти таке навчальне 

завдання,  щоб збудити початковий інтерес  до 

справи, віру в те, що це  їй під силу. Якщо 

дитина слабка в арифметиці,  розв’язуйте з нею 

задачі, які були під силу й раніше. Перше ваше педагогічне зусилля має бути 

спрямоване на те,  щоб дитина впоралася із завданням. Коли вона виконає 

завдання й заявить, що  це зовсім не складно, скажіть їй: «Ось якщо регулярно 

робитимеш це,  всі задачки розв’язуватимеш швидко й тобі завжди буде легко» 

Задовольніть прагнення 

дитини до над завдань 

     Кожна дитина  прагне 

максималізму. На якомусь етапі її 

розвитку найпростіші справи, які їй 

доручають, починають бути для неї 

обтяжливими.  Батьки, найчастіше не 

помічаю чи цього,  продовжують 

ставитися до дитини, як до хлопчика 

на побігеньках: «принеси», «подай», 

«збігай».  А треба вже переходити до 

передачі «цілісних» функцій: 

прибрати всю кімнату, приготувати сніданок, допомогти молодшому брату та 

зібратися до школи тощо 

     Пригадайте, як поводяться діти під час гри. Якщо хтось виконує лише 

підсобні функції  в грі, вона для нього швидко втрачає інтерес. Кожен хоче 

будувати будинок, а не тільки подавати цеглинки. Кожен прагне приготувати 

обід від початку до кінця, а не обмежуватися виконанням вимог «подай - 

принеси».  
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