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Кожна людина в процесі життя визна-
чає для себе життєві цінності. Саме життє-
ві цінності створюють фундамент особис-
тості людини, оскільки це те, що людина 
вважає найголовнішим у своєму житті. Це 
переконання, ідеї, принципи, орієнтири, 
тобто ті цінності, що сповнюють наше 
життя сенсом, формують наш характер, 
визначають нашу долю [3, с. 201].

Система цінностей кожної особис-
тості, першочергово закладається в її 
сім’ї, в якій вона народжується і вихо-
вується. В своїй родині дитина баче 
перший приклад наявності або відсут-
ності такої цінності як любов.

Любов  – кохання; той, кого лю-
блять; почуття глибокої сердечної 
прив`язаності до кого-, чого-небудь; 
глибока повага, шанобливе ставлення 
до людини; глибока приязнь, викли-
кана родинними зв`язками; внутріш-
ній, духовний потяг до чого-небудь; 

пристрасть до чого-небудь [4].
У нашій мові слово «любов», ма-

буть, найважливіше. І саме багатознач-
не. Світські і релігійні мислителі пого-
джуються, що любов у житті відіграє 
центральну роль. Ми чуємо: «Любов – 
найпрекрасніше почуття», «Любов 
править світом». Ми зустрічаємо це 
слово в книгах, піснях, журналах, філь-
мах. Багато філософських і релігійних 
вчень ставлять любов на перше місце. 
Сам Христос хотів, щоб Його учні лю-
били один одного.

Психологи стверджують, що потре-
ба в любові – основна емоційна потре-
ба людини. Заради любові ми підкорю-
ємо гори, перепливаємо моря, перети-
наємо пустелі, боремося з немислими-
ми труднощами. Без неї гори, моря і 
пустелі нам не здолати, а труднощі як 
ніби переслідують нас. Апостол язич-
ників, Павло, теж славить любов, коли 
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говорить: що б не робила людина, все 
порожньо, якщо не любов рухає нею. 
Він каже, що в кінцевому підсумку 
важливі лише три якості: «віра, надія, 
любов; але любов з них більше» [1].

Для того щоб, кожна родина зали-
шалася цілісною та виховний потен-
ціал забезпечувався на високому рів-
ні, відносини між батьками були спо-
внені любові, ми рекомендували по 
перше пильнувати і молитися за свої 
сім`ї [2].

Любов важлива для людини, але 
кожен вкладає різний зміст. У нас є 
улюблені заняття: плавання, лижі, по-
лювання. Ми любимо речі: їжу, буди-
нок, машини. Ми любимо звірів: со-
бак, кішок і т. ін.. Ми любимо природу: 
дерева, траву, квіти, хорошу погоду. 
Ми любимо людей: матір, батька, ді-
тей, родичів, дружину, чоловіка, дру-
зів. Ми любимо саму любов. На думку 
педагогів, щоб дитина виросла емоцій-
но стабільною, потрібно задовольняти 
її основні емоційні потреби. Серед них 
найголовніша  – потреба в любові і 
прихильності. Діти повинні відчувати, 
що вони потрібні і бажані. Якщо так, 
то з часом вони стануть повноцінними 
людьми. Без любові вони будуть від-
ставати емоційно і соціально.

Нам необхідно, щоб поруч була 
близька, кохана людина. Для цього і 
існує шлюб, в якому від надмірної лю-
бові народжуються діти. За словами 
доктора Росса Кемпбелла, психіатра, 
який займається проблемами дітей і 
підлітків, кожна дитина – це «посуди-
на», який потрібно наповнити 

любов`ю. Дитина прагне любові і коли 
вона її відчуває, то розвивається нор-
мально. Найчастіше діти здійснюють 
проступки, коли «посудина любові» 
порожня [5, с. 15].

Таким чином, життєві цінності ви-
значають духовний стержень особис-
тісного буття кожної людини. Найкра-
щі діти бувають у щасливих батьків. 
Діти мають бачити живий приклад сі-
мейного щастя, сприяти його зміцнен-
ню і ділити разом з батьками. Тому, 
відповідальність за передачу життєвої 
цінності любові своїм дітям лежить на 
відповідальних батьках.
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