
 64 

творчі, з розвинутим почуттям відповідальності. Адже практично в їх руках доля і 
майбутнє нашої України” [1, 16]. 

Визначаючи роль вчителя-вихователя, О.А.Захаренко зазначав, що характер 
виховується характером, а особистість – особистістю. Почуття вимогливості і 
відповідальності зможе виховати лише той, хто сам постійно проявляє ці якості. 
Допитливість і захопленість пробудить лише людина неймовірна, закохана у свою справу. 
Пророчими є його слова: „Мені здається, що вчитель найосвіченішої країни має бути 
схожим на кристал, що постійно сяє гранями людяності, безмежної доброти і любові до 
дітей, гранями вічних ідеалів і переконань” [4, 2]. 

Таким чином, наведені в статті матеріали переконують у тому, що досвід видатних 
педагогів минулого і сучасності є невичерпним джерелом подальшого пошуку ефективних 
шляхів побудови морально-етичних взаємин між вчителем та учнем.  
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ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ І ДІЯЛЬНІСЬ О.А.ЗАХАРЕНКА  

В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ПОВАГИ ДО БАТЬКІВ 
 
Анотація. У статті аналізуються педагогічні погляди та окремі аспекти діяльності 

директора Сахнівської середньої школи, академіка АПН України О.А.Захаренка щодо 
виховання в учнів глибокої поваги до батьків, старших, шанованих людей громади. 

Аннотация. В статье анализируются педагогические взгляды и некоторые аспекты 
деятельности директора Сахновской средней школы, академика АПН Украины 
А.А.Захаренка относительно воспитания в учеников глубокого уважения к родителям. 

Annotation. The article contains the analyses of the pedagogical views and particular 
aspects of the work of O.A.Zakharenko (the headmaster of Sachnivka Secondary School and the 


