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РОЗДІЛ ІІІ.  
ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 ЯК ПРОЕКТ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

 

 

Микола ВАШУЛЕНКО  

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ – ТВОРЕЦЬ ДИТИНСТВА РІДНОЇ МОВИ 

Внесок В.О.Сухомлинського у розвиток методики навчання української мови в школі ще чекає на свого 
достойного дослідника. Частіше зупиняємо свою увагу на виховних аспектах слова у педагогічній теорії і 
практиці великого педагога, у формуванні і становленні дитячої особистості, у досягненні нею 
громадянської зрілості. Василь Олександрович добре усвідомлював роль рідного слова у процесі виховання 
дітей з раннього віку, надаючи йому першорядної ваги в системі найважливіших навчально-виховних 
засобів. Він неодноразово звертався до вчителів початкових класів та до вчителів-словесників і в усній, і в 
письмовій формах із закликом творити «дитинство рідної мови». “Хай, – писав Василь Олександрович, – ще 
в ту пору, коли дитина спинається на ноги, вона полюбить на все життя рідне слово, закохається в нього, 
відчує його неповторні відтінки й пахощі”. Добре вдумаймося в ці слова: “відчути відтінки й пахощі рідного 
слова”? У статті  “Слово рідної мови” він писав: “У вихованні молодого покоління перед нами постає 
важливе завдання: прищепити любов до рідної мови, щоб рідне слово жило, трепетало, грало всіма барвами 
й відтінками в душі молодої людини, щоб слово рідної мови говорило їй про віковічні багатства народу, про 
красу рідної землі, про народні ідеали й прагнення.” 

Відкриваючи перед дитиною красу, поетичну грань рідного слова, Василь Олександрович домагався 
того, щоб слово ставало очима, які бачать красу. Він бачив радісне піднесення і подив першокласників, коли  
вони навесні ходили до річки, щоб побачити слово “скресати”, поспостерігати за природним явищем, яке 
люди назвали цим дивним словом. Коли між крижинами вирували й пінились водограї, це слово жило тут, 
поруч з дітьми, воно входило в їхню душу, воно підносило в них гордість за український народ, який, 
побачивши це природне явище, силою духу свого, уяви, фантазії створив таке прекрасне й неповторне 
слово – скресати.  У такі  незабутні хвилини, вважав педагог, твориться ось що: від кожного дитячого серця 
снуються тисячі ниток до того великого й вічного, ім’я якому – народ, його віковічна мова, культура, казка, 
поезія, література, школа, сім’я, слава поколінь, що спочивають на цвинтарях, і майбуття тих, які 
народяться. Кожен учитель, і не тільки класовод та словесник, які найбільшою мірою причетні до творення 
дитинства рідної мови, має усвідомити, що за шкільною партою твориться народ. Наша місія в тому, 
неодноразово повторював педагог,  щоб усі ці словесні багатства ожили – заграли сяйвом дивних барв, 
заспівали жайворонковою піснею, затремтіли краплиною роси на калиновій ягоді. Щоб кожен наш 
вихованець умів знаходити своє  слово. 

Як директорові школи Василеві Олександровичу не раз доводилося бути на уроках, на яких вивчався, 
на думку вчителів, сухий, суто граматичний матеріал. Учителька зверталася до учнів із завданням: “Діти, 
придумайте речення, щоб у ньому було дієслово”. І діти невпевнено говорили заради отого “дієслова”: 
“Учень іде до школи”, “Учень читає книгу”, “Колгоспник іде на роботу”, “Трактор оре поле”…  Із-за парт 
чуються безбарвні, сухі речення, а вчителька схвально киває головою. Цю нудоту дуже боляче переживав 
Василь Олександрович. Діти не складали, а саме придумували речення, аби щось відповісти, аби буле оте 
“дієслово”. А досить було уважно глянути з вікна, щоб побачити, як  шумить біля школи тополя, як над 
весняними квітами літають бджоли, як під стріхою щебечуть ластівки коло свого гнізда. Бо мова – то 
цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього вустами, той і сам всихає від спраги. 

У листі до вчителя-словесника, який звернувся  з проханням поділитися своїм досвідом про те, як 
прищеплювати дітям любов до мови, Василь Олександрович писав: “Хвилювання й турботи Ваші близькі й 
зрозумілі. Слово в наших школах на багатьох уроках мови стало сірім, безбарвним. Забуваємо ми, дорогий 
друже, що мовлення живе й розвивається століттями не тільки тому, що в однієї людини виникла потреба 
передати свою думку іншій людині. Слово про колосок людина створила й мовить його не тільки тому, що в 
колоску тому – хліб наш насущний, слово це спалахнуло іскринкою в свідомості нашій і заграло на наших 
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устах мелодією живої мови ще й тому, що людина пережила подив і перед колоском, і перед красою й 
величчю буття свого, і перед несхитною силою рук своїх, і мудрістю думки своєї. Подив, здивування – це 
перший вогник, який запалив думку, і слово горить-палахкотить у нашій мові…”. 

Педагог закликáв своїх колег замислитись над тим, як треба закарбувати в пам’яті дитини навіть день, 
коли вона почула те чи інше слово рідної мови і пережила радісний подив від цього. Замислитись над тим, 
як досягти, щоб з вуст школяра чулося не вимучене й безбарвне “Учень іде до школи”, а яскраве, 
животрепетне, барвисте слово про той гомінкий барвистий  ранок, який дитина сьогодні пережила, йдучи до 
школи. Щоб вона сказала: “Оса б’ється в шибку”, “Сонечко грає в краплинах роси”, “Заснув у лузі вітер”. 
Замислімося й ми, сучасні вчителі, над цими порадами  великого педагога, коли проводимо з учнями на 
уроці читання, мови, природознавства словникову роботу. Адже саме від учителя початкових класів 
залежить, яким способом увійде до активного словника дитини те чи інше нове слово, чи сколихне це слово 
в дитячій уяві той подив, здивування від своєї простоти і краси. Чи здивується вона від тієї геніальності 
нашого пращура, який так просто і водночас своєрідно назвав у нашій мові місяці року не чужими 
латинізмами, а винайшов свої, такі прості і такі геніальні – січень, квітень, травень, липень, вересень, 
листопад… 

Маємо замислитися над тим, що словник  6–7-річної дитини на час приходу до школи становить 3-3,5 
тисячі слів. А через 4 роки, на завершенні початкового навчання, він потроюється. Важко нам цей процес 
збагнути, але дослідники дитячого мовлення засвідчують: словниковий запас молодшого школяра щоденно 
зростає  в середньому на 5–7  нових слів. Звідки беруться ці слова? Які джерела його поповнення? Звичайно 
ж, основним джерелом збагачення словникового запасу учня є навчально-виховна робота, а точніше, зміст 
навчального матеріалу, закладений в усіх без винятку програмах і відповідних підручниках для початкової 
школи. У цьому зв’язку хочу звернути увагу моїх колег-початківців на термінологічну лексику, яку ніхто, 
крім нас, не вводить до словника молодших школярів. Водночас доводиться чути від учнів, а це означає, що 
вони навчилися від нас, учителів – «чúтання», «óзнака прéдмета», «завдання́», «вúразно», «санти́метр»,  
«чи́сельник», «зна́менник». «до́буток», «множни́к», замість правильно наголошених цих термінів.  

До речі, про ту геніальність у творенні слів, про яку говорив Василь Олександрович: як можна не 
звернути увагу учнів у процесі первинного сприйняття слова на простоту і водночас влучність таких 
українських термінів, як «речення» – від давнього ректи, говорити (порівняймо з «предложением», яке 
комп’ютер не випадково  перекладає «оповідальна пропозиція», «питальна пропозиція»), або таке просте і 
однаково зрозуміле і першокласнику, і високому лінгвісту – «дієслово» – слово, яке діє, «прикметник» – 
слово яке означає прикмету, «знахідний», «місцевий», «кличний» відмінок, «доданок» – компонент дії 
додавання, «множник», «добуток» – компоненти дії множення і багато інших. Викликáймо в дітей 
здивування від прозірливості, влучності і водночас геніальності наших українських творців таких термінів. 
Це так само просто і геніально, як Шевченків «садок вишневий коло хати». 

Мені здається, що Василь Олександрович порадів би за ті зміни, які сьогодні відбуваються в початковій 
мовній освіті, коли вона спрямовується передусім на мовленнєвий розвиток школярів. Причиною тих 
прикладів, які наводилися вище з уроків, за якими  педагогу доводилося   спостерігати, було те, що слово 
вивчалося не як лексична одиниця мови, з її значенням, відтінками значень, його, словами Сухомлинського, 
барвами і пахощами, а передусім як частина мови, як граматична одиниця з притаманними їй граматичними 
значеннями. Адже тільки в 1972 році, вже коли Василя Олександровича не стало, у підручниках  з 
української мови для 5 класу  вперше з’явився  розділ «Лексика». Досі була тільки граматика, а лексичні 
характеристики слова лише принагідно вкраплювалися в урок тими вчителями, які, як і Сухомлинський, не 
могли миритися з таким однобоким підходом  до стрижневої одиниці мовної системи – слова.  

Нині в програмах з рідної мови для початкової школи поряд з її традиційними розділами «Звуки і 
букви», «Речення», «Слово» введено нові  розділи – «Мова і мовлення» та «Текст», спрямовані передусім 
саме на формування в учнів умінь будувати живі зв’язні висловлювання. У розділі «Мова і мовлення» учні 
на уроці, за підручником, виконують вправи, які знайомлять їх з істотними ознаками усного і писемного 
мовлення, з правилами, які регулюють культуру мовлення і культуру спілкування, зі словами, формулами, 
виразами ввічливості, які доречно вживати  з орієнтацією на різні ситуації  мовлення і спілкування, на 
адресата, до якого мовлення звернене – ровесника дітей, членів родини, старших і молодших, на знайомих і 
незнайомих осіб, у бібліотеці, в транспорті, в магазині, в театрі тощо. 

Тобто зараз учитель на уроці має змогу в навчальний час давати дітям практичні знання, формувати 
мовленнєві уміння й навички, які раніше він змушений був переносити в суто  виховну площину. А в розділі 
«Слово. Значення слова» учні знайомляться з тим, що слова можуть мати одне і кілька значень, що є слова, з 
прямим і переносним значенням, близькі і протилежні за значенням, що трапляються в мові слова, які 
звучать і пишуться однаково, але значення мають різні. За нашими спостереженнями, уроки, на яких 
вивчається цей матеріал, найбільше люблять і вчителі, і учні. Я про це говорю  для того, щоб підкреслити, 
що Василь Олександрович, будучи за фахом учителем-словесником, не міг не бачити і відчувати у  50–60-их 
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роках тієї однобокості в роботі над словом,  у ставленні до нього учнів і вчителів як до дієслова, іменника, 
прислівника з їх формально-граматичними значеннями і категоріями. 

Тож, крім уроків, на яких  учитель, директор школи, намагався пробудити у своїх колег увагу до 
живого слова, він своєю літературною творчістю відкривав  перед дітьми  поетичну грань слова, якою  вони 
мають захопитися і дорожити нею протягом усього життя. Педагог з великої літери був переконаний у тому, 
що виховна сила слова – це ще не займана цілина на педагогічному полі. Його ідеал – гармонійно розвинена, 
високоосвічена, культурна, щаслива  людина, людина-громадянин, людина-творець, здатна прийняти від 
старших поколінь невмирущі надбання духовної культури. І він невтомно піднімав цю незайману цілину. 
Піднімав як директор школи, як учитель, а ще як письменник, який залишив нашій дітворі неоціненний 
скарб – більше як півтори тисячі казок, оповідань, притч, замальовок з життя дітей. І головне в тому, що ці 
маленькі перлинки написані  не тільки про дітей, а саме для дітей, доступною для них мовою, хоча ці твори 
з великим захопленням  читаємо і ми, дорослі люди, батьки і матері, дідусі і бабусі, яким завжди є кого 
виховувати. Саме тому в цих творах Василь Сухомлинський залишається вчителем, вихователем, 
наставником. Бо в кожній своїй мініатюрі для дітей письменник звертається до найтонших струн дитячої 
душі, спонукає її замислитися над тим чи іншим вчинком свого ровесника, оцінити його з гуманістичних 
позицій. З огляду на  це письменник Дмитро Чередниченко, також великий знавець дитячої душі і дитячої 
психології, автор оригінального підручника «Материнка» з навчання грамоти першокласників, у передмові 
до збірки казок, оповідань, етюдів «Вічна тополя» Василя Сухомлинського поставив його в один ряд з 
великим литовцем Пранасом Машьотасом, поляком Янушем Корчаком, білорусом Василем Віткою та 
іншими відомими гуманістами. Літературна спадщина цих педагогів-майстрів працює неухильно в усі часи 
й в усіх класах, на уроках і поза уроками, бо вона полонить дитячі душі своєю щирою, людяною, за формою 
прихованою педагогікою, найголовніші інструменти якої – повага і любов. 

Визначальним є той факт, що цього року Ольга Василівна і Сергій Васильович, діти Василя 
Олександровича, на власні кошти видали 5 тисяч примірників книги «Вогнегривий коник» – збірник казок, 
притч і оповідань і подарували їх дітям, батькам, дитячим бібліотекам і бібліотекам навчальних закладів 
України. Тому не тільки  у відомому 5-томному виданні праць Сухомлинського, яке не сходить з робочих 
столів педагогів-науковців, керівників навчальних закладів, учителів, студентів, а й у  його художніх 
виданнях Василь Олександрович продовжує невтомно працювати. Ці оповідання, крім окремих видань, 
успішно працюють на сторінках усіх трьох читанок для 2-4 класів, створених Олександрою Яківною 
Савченко,  їх фрагменти ілюструють мовні явища в наших підручниках «Рідна мова», вони вчать 
спостерігати за явищами і об’єктами навколишньої дійсності, бачити ті істотні зміни, які відбуваються в 
природі, розуміти причини цих змін і їх наслідки, бережно ставитися до природних дарів і тієї краси, що нас 
оточує, за оповіданнями на природничу тему, вміщеними в підручниках з предмета « Я і Україна».  

На завершення хочу навести слова Василя Олександровича, які засвідчують велику силу його впливу на 
дітей: «Дайте мені на рік дітей-семиліток, байдужих до слова, до краси в навколишньому світі й у самих 
собі, – і вони повернуться до вас з вогниками думки, глибоко особистими, неповторними – синіми, 
блакитними, зеленими рожевими, багровими, з невгасимим почуттям любові до великого й вічного – рідної 
мови». Кожен із нас, учителів початкових класів, добре усвідомлює, яка самовіддана і одухотворена праця 
має стояти за цими словами, щоб так упевнено і беззастережно заявити. Але саме такі приклади упевненості 
у своїх можливостях і в можливостях своїх вихованців давав великий педагог своїм колегам протягом 
усього свого життя. 

Олександра САВЧЕНКО 

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА – СТРИЖНЕВА ПРОБЛЕМА 
ТВОРЧОСТІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

У працях В.О.Сухомлинського, у педагогічному досвіді Павлиської школи за його організаційним і 
науковим керівництвом була створена унікальна система розвитку особистості школяра, яка охоплює всі 
вікові групи, змістовно й методично об’єднує урочну та позаурочну діяльність, залучає до цього процесу 
зусилля самої дитини, кожного вчителя, батьків, різні види середовища. 

Коротко охарактеризуємо основні компоненти цієї системи. 
Найперше – це цілі й цінності навчально-виховного процесу. За Сухомлинським, центром шкільного 

життя є особистість дитини як головна мета й цінність навчально-виховного процесу. Тому метою, 
покликанням кожної школи, її педагогічного колективу є створення найкращих умов для всебічного 
розвитку особистості школяра: морального, інтелектуального, трудового, естетичного. Ця ідея розкрита в 
багатьох творах ученого: «Духовний світ школяра», «Сто порад учителю», «Серце віддаю дітям», 
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«Павлиська середня школа», «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості», «Розмова з молодим 
директором школи», а також у літературній творчості. У працях В.О.Сухомлинського широко вживаються 
терміни: всебічний розвиток, розвиток мислення, розвиток почуттів, мовленнєвий розвиток, 
інтелектуальний розвиток, культурний розвиток, фізичний розвиток, розвиток навчальної діяльності, 
розвиток потреб та інтересів, розвиток мотивів учіння, розвиток працелюбності, розвиток культури бажань і 
т.ін. 

У ті роки, коли  в теорії і на практиці основним результатом навчання вважалися знання, уміння і 
навички, Сухомлинський у книзі «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості» переконує читачів 
у тому, що «…повноцінне навчання, тобто навчання, яке розвиває розумові сили і здібності, було б 
немислимим, якби не спеціальна спрямованість навчання – розвивати розум, виховувати розумну людину 
навіть за умови відносної незалежності розумового розвитку, творчих сил від обсягу знань» [1, T.1, 10]. 

Аналізуючи стан шкільної освіти, вчений дійшов висновку, що вона лише тоді досягає мети, якщо в 
школі царює яскрава думка, живе слово  і творчість дитини. На цих трьох китах має ґрунтуватися весь 
зміст навчання, характер духовного життя школи, його стиль, атмосфера взаємин. Таке розуміння мети 
шкільної освіти в ті роки було новаторським і дуже сміливим. 

Для реалізації мети всебічного розвитку учнів В.О.Сухомлинський створив цілісну педагогічну систему. 
В ній знайшли втілення продуктивні ідеї його попередників і власні ідеї, які визріли в процесі органічного 
взаємозв’язку теоретичних і практичних напрацювань у середовищі Павлиської середньої школи. 

Наукові засади цієї системи, за нашим розумінням, складають такі положення: 
 всебічна, глибоко продумана психологізація навчально-виховного процесу; 
 спрямованість діяльності педагогічного колективу на особистісний розвиток і саморозвиток дитини 

як складної системи, яка змінюється під впливом багатьох чинників; 
 організація різних видів активної, особистісно значущої навчальної трудової діяльності дітей 

(колективної та індивідуальної) в урочний і позаурочний час; 
 збагачення навчальної діяльності яскравими позитивними емоціями і почуттями краси; 
 реальний гуманізм усіх видів спілкування у педагогічному та учнівському колективах, його 

спрямованість на утвердження гідності кожної дитини як члена родини, колективу класу, школи, 
суспільства; 

 використання праці й природи як джерела особистісного розвитку кожної дитини; 
 програма актуальних і перспективних завдань створення у школі зусиллями дітей, вчителів, батьків 

виховного й розвивального середовища; 
 цілеспрямована мотивація учнів на досягнення максимального рівня своїх духовних і пізнавальних 

можливостей; 
 пріоритетність моральної і розвивальної функції оцінювання результатів навчання кожної дитини. 
Психологічним фундаментом розвивальної системи є глибоке, всебічне, доброзичливе й неперервне 

вивчення внутрішнього світу дитини, її здібностей, характеру, волі, здоров’я, ставлення до рідних, 
Батьківщини, природи, товаришів, книги, її мрії, потреби, почуття. 

Перечитуючи книги В.О.Сухомлинського, ми переконуємося, що успіх його педагогічної системи 
зумовлений саме достовірними знаннями, розуміннями світу дитинства, увагою, любов’ю до кожної 
дитини, незалежно від її успіхів у навчанні. 

Він описує сотні дитячих образів, характерів, життєвих ситуацій, котрі конкретно показують, як 
вивчати дитячу особистість, як ураховувати складність і нерівномірність її розвитку на тривалому 
життєвому шляху, від 6-річного малюка до юнака і юнки. 

У книзі «Сто порад учителю» Сухомлинський одну із статей називає «Пам’ятайте, що нема й бути не 
може абстрактного учня». У її змісті він переконує читачів у тому, що не може бути абстрактного учня до 
якого можна було б прикласти механічно всі закономірності навчання і виховання. Немає якихось єдиних 
для всіх школярів передумов успіхів у навчання. І саме поняття успіхи в навчанні – річ відносна і в одного 
показником успіхів є «п’ятірки», а для когось й «трійка» – велике досягнення… 

Будь-яка програма з будь-якого предмета – це певний рівень, коло знань, але не жива дитина. Одна 
дитина вже у 1 класі може цілком самостійно прочитати задачу й розв’язати її, інша ж зробити це в кінці 
другого, а то й третього року навчання… А це означає, що в навчанні має бути індивідуалізація – і в змісті 
«розумової праці (в характері завдань), і в часі» [1, Т. 2, 437]. 

Вивчення особистості дитини Сухомлинський рекомендував починати з вивчення стану її здоров’я, 
атмосфери її сім’ї, оточення, у якому вона живе. Майже в кожному творі вченого ми знаходимо думки про 
те, як має бути зосереджена діяльність директора, вчителів на турботах про здоров’я дітей. «Якщо виміряти 
всі мої турботи про дітей протягом перших чотирьох років навчання, то добра половина їх – про здоров’я» 
(т.3, с.103). 
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Пригадаємо у зв’язку з цим назви статей, які красномовно підтверджують цю думку: «Природа – 
джерело здоров’я», «Ми живемо у саду здоров’я»; книгу «Проблеми всебічно розвиненої особистості», 
завершує параграф «Турбота про здоров’я молодого покоління, фізичне виховання». 
Здоров’язбережувальний напрям розвитку особистості дітей педагог розглядає у взаємозв’язку із їхніми 
навчальними досягненнями, ставленням до світу. Так, Василь Олександрович зазначає: «Дитина – жива 
істота, її мозок – дуже тонкий, дуже ніжний орган, до якого треба ставитися бережливо і обережно. 
Повноцінність розумової праці визначається не тільки і не стільки її темпом і напругою, а, передусім, 
правильною, продуманою, розумною її організацією» [1, Т.1, 193]. 

Досвід Павлиської школи із створення здоров’язбережувальної гігієни навчальної праці ще мало 
вивчений і слабко використовується у сучасній школі, у якій результати праці дітей нерідко не 
співвідносяться із величиною розумових та емоційних зусиль дитини. З позицій гуманної педагогіки, 
позицій дитиноцентризму у визначення якості освіти мають бути зінтегровані результати навчальних 
досягнень учнів, зміни в їхньому розвитку, стан емоційного і фізичного самопочуття вихованців. 

Мотивація розвитку й саморозвитку кожної дитини – найважливіша складова педагогічної системи, 
створеної В.О.Сухомлинським. Основою такої мотивації є переживання кожною дитиною багато разів 
почуття успіху особистих досягнень, у навчанні, у трудових завданнях, у громадських дорученнях, у 
творчих справах.  

Цьому сприяли оригінальні, емоційно захопливі форми організації життєдіяльності школи. 
В.О.Сухомлинському вдалося реалізувати мрію Я.А.Коменського, засновника наукової дидактики, пре те, 
що школа має бути «майстернею гуманності». Ця ідея була реалізована для учнів різного віку. Так, для 
молодших учнів винятково захоплювальними були створені на початку 60-тих років ХХ ст. «Школа 
радості», «Школа під голубим небом», «Кімната казки», «Куточок мрії», «Музична скринька», «Мандрівки 
до джерел слова і думки». 

У Павлиській школі зусиллями вчителів, учнів, батьків, сільської громади було створено унікальне 
педагогічне середовище: шкільне містечко, природне, виробниче і соціальне оточення. Крім того, цей 
реальний простір поступово розширювався і збагачувався, доповнювався уявними мандрівками дітей по 
країні, зарубіжних країнах, земній кулі. Постійним і незалежними джерелом інтелектуального й духовного 
збагачення дітей була книга – один з культів життя Павлиської школи. Про роль самостійного читання 
Василь Олександрович пише дуже часто й конкретно з урахуванням провідних потреб і можливостей дітей 
кожного віку. «Для підлітків було створено «Кімнату думки», у якій зібрано кілька сотен найрозумніших і 
найкращих книжок». 

«Яким чином заохотити цих дітей до читання?» Сухомлинський радить: «Раніше ніж підліток знайде 
книжку, читання якої стає цілим етапом, ніби поворотним пунктом у його житті, з кожним треба говорити 
окремо. Це нелегка справа. У педагогічному колективі нерідко доводиться долати байдужість, інертність. Не 
можна просто чекати зустрічі підлітка з «його» книжкою, треба намагатися розкрити її справжню красу – 
лише тоді відбудеться ця зустріч…» [1, Т.5, 235–236]. 

Нагадаємо, що в Павлиській школі були спеціальні програми самостійного читання для початкової, 
основної і старшої школи, працювало товариство друзів книги, членами якого були діти і дорослі, 
працювало чимало гуртків за інтересами. 

Педагогічне середовище Павлиської школи охоплювало комплекс різних складових: навчальне, 
природне, соціальне, мистецьке, ігрове, господарське, технологічне, інформаційне. Це створювало 
організаційні та матеріально-технічні умови для всебічного виховання і розвитку учнів у різних видах 
активної праці (навчальної, господарської, літературної, громадської тощо), змістового відпочинку, 
творчості, виявлення доброзичливого, дбайливого ставлення до оточення. «Виховання всебічно розвиненої 
особистості – ще не якась-то серія придуманих загальних заходів… Це педагогічне керівництво 
різноманітними її стосунками з навколишньою природою і соціальним середовищем, яке залежить від 
найрізноманітніших умов, від великої кількості явищ, які бачить і осмислює дитина… Ми твердо переконані 
у тому, що одна з найбільших бід шкільного виховання – невідповідність умов, обстановки тим зусиллям, 
які створюються для правильного виховання» [1, т.1, 71]. 

Стосунки дитини з навколишнім середовищем повинні пробуджувати його інтелектуальну й творчу 
ініціативу, стимулювати гуманність та етику взаємин. Розкривати дітям джерела радості й краси в 
повсякденних справах – це нескінченне джерело навчання без примусу. 

Найважливішою складовою всебічного розвитку школярів Сухомлинський уважав розвиток їх 
мислення. У Павлиській школі було дві програми навчання. Перша – це обов’язковий для заучування і 
збереження у пам’яті матеріал; друга – це позакласне читання, гурткова робота, спостереження природи, 
самостійні досліди, а також інші джерела одержання інформації і зміцнення мотивації для розвитку й 
саморозвитку. У праці «Гармонія трьох начал» В.О.Сухомлинський чітко визначає взаємозв’язок трьох 
рушіїв розумового розвитку дитини: треба – важко – прекрасно. Умовою цієї гармонії є «емоційне 
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пробудження розуму» (т.3, с.125), яке пропонується поєднувати із спеціальним формуванням в учнів, 
починаючи з першого класу, уміння вчитися «…інструменту, який породжує гідність мислителя – 
трудівника» (т.5, с.603). Центральним у цьому процесі є формування у школярів навчальних умінь, які 
уможливлюють їм усвідомлено визначити мету роботи, продумати й здійснити її організацію, обираючи 
необхідні засоби: аналіз, порівняння, спостереження, причиново-наслідкові зв’язки, доведення тощо. 

В.О.Сухомлинський писав: «Людина була й завжди залишиться дітям природи, і те, що ріднить її з 
природою, має використовуватися для її прилучення до багатства духовної культури. Світ, що оточує 
дитину, – це передусім світ природи з безмежними багатством явищ, з невичерпною красою. Тут, у природі, 
вічне джерело дитячого розуму. Але водночас з кожним роком зростає роль тих елементів середовища, що 
пов’язані із суспільними відносинами людей, з працею» [1, Т.3, 17]. 

Водночас В.О.Сухомлинський застерігав, що «не можна перебільшувати ролі природи в розумовому 
вихованні. Природа стає могутнім джерелом виховання лише тоді, коли дитина пізнає її, проникає думкою в 
причинно-наслідкові зв’язки. Надмірне використання наочності – це абсолютизація окремих особливостей 
дитячого мислення, зведення пізнавальної діяльності до почуттів» [1, Т.3, 129]. Треба так спиратися на 
конкретне образне мислення учнів, щоб воно сприяло розвитку теоретичного пізнання. Як аналізувати цю 
залежність, Сухомлинський розкриває у «Книзі природи». Вона була створена із 300 спостережень, 300 
яскравих картин, що закарбувалися у свідомості дітей, коли разом з учителем вони йшли в природу – 
вчитися думати. «Це були, по суті, уроки мислення. Не захоплюючі прогулянки, а саме уроки. Але й те, що 
урок може бути дуже захоплюючим, дуже цікавим, – ця обставина ще більше збагачує духовний світ дітей» 
[1, Т.3, 129]. 

Розвиток мислення тісно пов'язаний з розвитком мовленнєвих умінь, умінь запитувати, бачити 
проблему. Цей взаємозв’язок у працях В.О.Сухомлинського простежується у системі самостійних завдань 
для учнів кожного класу з конструювання різних текстів, виконання літературних і образотворчих завдань.  

Василем Олександровичем Сухомлинським разом із своїми вихованцями, учнями початкових класів 
було створено понад 1500 казок, художньо-пізнавальних оповідань, ессе, замальовок. Їхній зміст 
опубліковано багатьма мовами світу. Українські діти читають ці твори в збірках «Блакитні журавлі», «Чиста 
криниця», «Вічна тополя», «Вогнегривий коник» та багатьох інших. Цілющим джерелом духовного й 
мовленнєвого розвитку учнів залишаються ці книги і в ХХІ столітті. Ми пишаємося тим, що для 4-річної 
школи в нових підручниках з української мови, читання, «Я і Україна» міститься чимало творів 
В.О.Сухомлинського, які є чудовим матеріалом для всебічного розвитку школярів. 

У розвитку дитячої особистості надзвичайно важливим є процес оцінювання результатів її праці. 
Оцінка може підносити дитину, а може й пригнічувати, гальмувати розвиток, породжувати негативне 
ставлення до світу. 

В.О.Сухомлинський уважав, що наявна на той час система контролю і оцінювання знань є дуже 
недосконалою. Він з тривогою писав, що про розумові здібності дітей учитель нерідко судить лише на 
основі оцінок: добрі оцінки – хороший учень. «Оцінкам, які дістає учень, надається моральний смисл; про 
моральне обличчя дитини учитель часто робить висновок на основі оцінок» [1, Т.2, 442]. 

За його переконанням, «оцінки повинні відбивати фактичний рівень знань, але поряд з цим 
враховуватися зусилля учня. Якщо, наприклад, учень працював ретельно, старанно, але добився поки що 
оцінки «3», учитель поряд з оцінкою пише: «Працював сумлінно». Аналогічна словесна оцінка 
працелюбності дається і під час усного опитування. Якщо учень ціною незначної праці легко дістав за свої 
знання оцінку «4», це також відбивається в характеристиці роботи. Учитель, наприклад, говорить або пише: 
«Працював недостатньо, міг би досягти кращих результатів» [1, Т.2, 125]. 

В.О.Сухомлинський закликав учителів: «Не допускайте, щоб єдиною метою перевірки знань було – 
поставити учневі оцінку. Нехай якнайчастіше оцінювання знань поєднується з іншими цілями, передусім з 
новим осмислюванням, розвитком, поглибленням знань. Не допускайте крайності – оцінювання кожної 
відповіді, кожної письмової роботи – це призводить до негативних результатів» [1, Т.2, 464]. Чому саме так 
уважав Василь Олександрович? Педагогічною аксіомою було для нього твердження, що оцінки мають бути 
вагомими, а школяр мусить добре знати, за що він їх одержує. Не менш важливим є те, що, викладаючи 
протягом свого вчительського життя всі предмети (крім креслення), Сухомлинський ніколи не ставив учням 
незадовільних оцінок, якщо учень не міг через ті чи інші умови, обставини опанувати знання [1, Т.2, 463]. 
«Я завжди прагнув того, щоб учень вірив у свої сили. Якщо учень хоче знати, але не може, треба допомогти 
йому зробити хоч би маленький крок уперед, і цей крок стане джерелом емоційного стимулу думки – 
радості пізнання» [1, Т.2, 466]. 

У працях Сухомлинського читач знайде чимало роздумів про долю важких дітей, які дуже різняться 
між собою і водночас схожі тим, що їм важко вчитися, у них слабкі розумові здібності. У ставленні до цих 
дітей треба бути особливо вдумливим і терплячим. Василь Олександрович запитує: «Якщо  цим дітям 
оволодівати знаннями важче, ніж іншим, то якими ж критеріями вимірювати їхні знання? У кожного з них є 
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щось своє, особливе, індивідуальне, не схоже на інших важких дітей: своя причина, свої особливості, 
відхилення від норми, свої шляхи виховання» [1, Т.4, 509]. Тому якісної зміни в розумовій діяльності важкої 
дитини неможливо досягти якимись надзвичайними заходами чи засобами впливу на волю дитини. «Не 
можна примусити бути розумнішим. Той, хто намагається діяти на дитину сильними, «вольовими» 
засобами, робить важкопоправну помилку…» [1, Т.4, 51]. 

Найважливіше, – радить Сухомлинський, – зміцнювати в дитини віру в свої сили і терпляче чекати того 
моменту, коли відбудеться хоча б маленьке зрушення в її розумовій праці. «Від успіху до успіху – в цьому й 
полягає розумове виховання важкої дитини… Оптимізм, життєрадісне світосприймання, почуття 
впевненості у своїх силах – це, образно кажучи, світлий вогник, який осяває шлях важкій дитині. Погасне 
цей вогник – і дитина опиниться в мороці, в самотині, її охопить безвихідна туга і безнадія» [1, Т.4, 512]. 

Що ж основне, на думку В.О.Сухомлинського, в оцінюванні учнів? 
Педагог називає такі умови гуманного підходу до цієї справи: бачити індивідуальність кожної дитини, 

враховувати її ставлення до навчання і перспективи розвитку, використовувати оцінку як стимул 
працелюбності, успіхів, а не покарання. Як бачимо, ці установки суголосні сучасним теоретичним пошукам 
у модернізації системи оцінювання у початковій школі. 

Таким чином, В.О.Сухомлинським було створено цілісну педагогічну систему всебічного розвитку 
школярів в умовах масової загальноосвітньої школи сільської місцевості. На основі інтеграції тривалого 
теоретичного дослідження і цілеспрямованих змін педагогічної практики, вивчення результатів діяльності 
школи вчений визначив та обґрунтував нові цілі й цінності шкільної освіти на засадах гуманізму, поєднання 
індивідуалізації з «мудрою владою колективу», всебічного вивчення особистості школяра, впровадження 
інноваційних, організаційних і методичних засобів діяльності педагогічного колективу щодо створення в 
школі виховного й розвивального середовищ. 
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Світлана БРИЧОК 

В.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ  
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

Постановка проблеми. Сучасні реалії суспільства висувають особливі вимоги до організації розумової 
праці школярів. Адже інформаційні можливості ХХІ століття дають змогу дитині швидко отримувати будь-
яку інформацію, та, на жаль, не можуть навчити її цю інформацію осмислити, переробити. 

Тому проблема розвитку глибокодумної особистості є однією з пріоритетних у ієрархії проблем, які 
намагається розв’язати сьогодні психолого-педагогічна наука. Створення нових технологій розвитку 
мислення школярів повинне ґрунтуватися не лише на останніх дослідженнях науковців, але й на кращому 
досвіді зарубіжних і вітчизняних педагогів, зокрема на теоретико-практичному доробку видатного 
українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського. 

Аналіз останніх досліджень з проблеми. У дослідженнях М.Дубінки, Г.Сухорукової [1; 8] загалом 
проаналізовано погляди В.Сухомлинського на процеси мислення. Однак при цьому залишаються 
малодослідженими праці педагога щодо специфіки розвитку мислення особистості в онтогенезі, зокрема в 
молодшому шкільному віці.  

Саме цей аспект й обрано нами предметом аналізу в пропонованій статті. 
Основним завданням дослідження є розгляд основних положень доробку видатного педагога щодо 

процесу формування мислення дитини в молодшому шкільному віці. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічна спадщина В.Сухомлинського багатогранна й 

різнопланова. Вона розкриває перед нами всі сторони педагогічного процесу. В ній ми знаходимо відповіді 
на цілий ряд запитань, які стосуються навчально-виховної роботи в школі. 

На відміну від багатьох своїх колег-учителів, Василь Олександрович глибоко усвідомлював виняткове 
значення психології у педагогічній діяльності. Він вважав, що без психології неможливий прогрес 
педагогічної науки.  

Василь Сухомлинський власним досвідом показав, як можна втілити теоретичні знання (в 60–70 роках 
XX століття уже існували відомі теорії Ж.Піаже, Л.Виготського) у практику школи, об’єднав теорію і 
практику. „Знати дитину – це та найголовніша точка, де стикаються теорія і практика педагогіки, де 
сходяться всі нитки педагогічного керівництва шкільним колективом”, – писав Василь Олександрович 
[5, 441].  
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Педагог виняткового значення надавав молодшому шкільному віку у формуванні людської особистості. 
Він постійно шукав відповідь на питання: що є головним завданням початкової школи? Після аналізу тисяч 
уроків він прийшов до висновку: „Головне завдання початкових класів – це навчити дитину вчитися. 
Навчити її користуватися тим інструментом, без якого їй з кожним роком усе важче і важче оволодівати 
знаннями, без якого вона стає невстигаючою, нездібною” [5, 407]. 

За переконанням педагога, недостатньо давати дитині знання, дуже важливо формувати й розвивати її 
розумові сили. А „розвиток думки й розумових сил – це розвиток образного й логіко-аналітичного елементів 
мислення, а також вплив на рухливість розумових процесів – усунення уповільненості мислення” [6, 515]. 

Серед усіх пізнавальних процесів Василь Сухомлинський на перше місце ставив уміння мислити, адже, 
за Л.С.Виготським, з початком навчання мислення висувається в центр психічного розвитку дитини й стає 
визначальним у системі інших психічних функцій, які саме під його впливом інтелектуалізуються і 
набувають довільного характеру [2]. 

Василь Сухомлинський розумів, що мислення дитини молодшого шкільного віку перебуває на 
переломному етапі розвитку. Провідною діяльністю молодшого школяра стає навчання, через яке 
здійснюється процес активного пізнання дитиною навколишнього світу і в якому удосконалюються основні 
психічні процеси особистості та формуються основні якості. Саме навчальна діяльність сприяє формуванню 
мислительних операцій; „мислення стає працею” [7]. 

У Павлиській школі була організована така система роботи вчителів початкових класів, яку Василь 
Олександрович назвав „проникненням у таємниці дитячого мислення” [5, 403]. 

Учителі чітко усвідомлювали особливості мислення цього періоду. Саме в молодшому шкільному віці 
здійснюється перехід від наочно-образного до словесно-логічного, понятійного мислення, що надає 
мислительній діяльності дитини подвійний характер; конкретне мислення, яке пов’язане з реальною 
дійсністю і безпосереднім спостереженням, уже підкоряється логічним принципам, але абстрактні, 
формально-логічні роздуми дітям ще не доступні. Цей стан розвитку дитячого мислення швейцарський 
психолог Ж.Піаже визначив як стадію конкретних операцій [2]. 

У цьому плані найбільш показовим є мислення першокласників. Воно дійсно переважно конкретне, 
спирається на наочні образи та уявлення. Як завжди, розуміння загальних положень досягається лише тоді, 
коли вони конкретизуються через приклади. У цьому віці мислення дитини тісно пов’язане з її власним 
досвідом і тому найчастіше в предметах і явищах вона виділяє ті сторони, які говорять про застосування дії з 
конкретними предметами. 

Саме тому Василь Олександрович радив проводити спеціальні уроки мислення. У Павлиській школі 
вони починалися за рік до вступу у школу: „Дитина живе в цікавому для неї світі думок... Це, образно 
кажучи, подорожі до першоджерел думки. Ми йдемо з дітьми в садок і до лісу, в поле і на берег ставка; 
відкриваємо перед ними найрізноманітніші відтінки й грані предметів, явищ, відношень, залежностей” 
[4, 428]. 

Уроки мислення стали частиною розумового виховання: це і живе, безпосереднє сприймання образів, 
явищ, предметів навколишнього світу, і логічний аналіз, і здобування знань, знаходження причин і 
наслідків. 

Василь Олександрович радив учителям, які працюватимуть з першим класом: протягом року здійсніть 
20–30 мандрівок до джерел думки – у природу. Введіть дітей в атмосферу яскравих образів, причинно-
наслідкових зв’язків, атмосферу захоплень, де діти переживають почуття подиву перед красою і водночас 
мислять, аналізують. Педагог, спираючись на думку Аристотеля: „Мислення починається із подиву”, довів, 
що величезну роль у розумовому вихованні, розвитку мислення відіграє емоційне багатство духовного 
життя [4, 428]. 

Клітини дитячого мозку настільки ніжні, настільки чутливо реагують на об’єкти сприймання, що 
нормально працювати вони можуть тільки за умови, коли об’єктом сприймання, осмислення є образ, що 
його можна бачити, чути, до якого можна доторкнутися. Природа дитячого мозку потребує, щоб її розум 
виховувався біля джерела думки – серед наочних образів, і насамперед серед природи, щоб думка 
переходила з наочного образу на „обробку” інформації про цей образ. Якщо ж ізолювати дітей від природи, 
якщо з перших днів навчання дитина сприймає тільки слово, то клітини мозку швидко стомлюються і не 
справляються з роботою, яку пропонує вчитель. А цим клітинам необхідно розвиватися, міцніти, набиратися 
сил. Ось де причина того явища, з яким багато вчителів зустрічаються в початкових класах: дитина тихо 
сидить, дивиться в очі педагога, ніби уважно слухає, але не розуміє жодного слова, тому що педагог 
розповідає і розповідає, тому що треба думати над правилами, розв’язувати задачі, приклади – усе це 
узагальнення абстракції, немає живих образів, мозок стомлюється. 

Тут і виникає відставання. Ось чому необхідно розвивати мислення дітей, зміцнювати розумові сили 
дитини серед природи – це вимога природних закономірностей розвитку дитячого організму. 
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Василь Олександрович Сухомлинський постійно працював над питанням розвитку мислення дітей. Так, 
1967 року на кіровоградській обласній нараді директорів шкіл директор Павлиської школи взяв участь в 
обговоренні доповіді. Тема виступу „Мислення як наполеглива праця і любов до навчання”. (Зміст виступу 
вперше опублікований у газеті „Освітянське слово” № 9, 1998) [3]. 

Головне в діяльності вчителів, на думку педагога, – бачити, як мислить кожен учень і чи мислить він 
взагалі. Всі форми роботи повинні бути спрямовані на вміння учнів мислити, заглиблюватися в сутність 
навчального матеріалу. А цього можна досягти, якщо учень перебуває у стані розумової зосередженості. Це 
„такий стан, коли учні не лише вслуховуються в кожне слово вчителя, а й напружують вольові зусилля для 
того, щоб знати. Створення стану зосередженості на уроці вимагає великих вольових і інтелектуальних 
зусиль педагога” [3]. 

Стан зосередженості залежить від контакту між думками учнів і вчителя – такого контакту, при якому 
учень шукає у своєму запасі знань тих, які необхідні йому для з’ясування тих чи інших питань, проблем. 
Використання знань тут полягає у створенні так званих проблемних ситуацій. Стан зосередженості 
створюється також тим, що вчитель формує у свідомості дітей яскраве уявлення – конкретну картину, яка 
викликає чітке, виразне емоційне ставлення. Наприклад: перші прикмети осені; чому одні пташки 
відлітають у теплі краї, а інші залишаються у нас зимувати? або: як з цегли виростає будинок? „Ось саме 
тут, у ті хвилини, коли допитливий дитячий розум безпосередньо торкається найтонших взаємозв’язків між 
явищами навколишнього світу, між працею людини і світом, – пробуджуються й проявляються активні 
інтелектуальні сили дитини, саме тут вона вперше відчуває себе володарем думки, вчиться дорожити 
переконаннями, бо якраз те, що здобуто власними силами, особливо дороге,” – зазначав педагог [4, 430]. 

Завдяки урокам мислення учень стає „трудівником думки”, усвідомлює, що мислення – наполеглива 
праця, значить розуміє; у бажанні, вольових зусиллях лежить сутність мислення. 

Як змусити учня мислити? Понад 20 років колектив Павлиської школи, керований В.Сухомлинським, 
шукав відповідь на це запитання. 

Павлиські вчителі вважали, що учні повинні бути вольовими людьми. Неможливо допускати 
відсутність волі, безладдя. Відсутність волі розпочинається з того, що учень не ставить перед собою мети 
розумової діяльності, він може зробити й не зробити, якщо важко – можна й не напружувати зусиль. У 
більшості учнів за самою природою, уважав педагог, повільне мислення, сутність якого полягає у тому, що 
учень дуже довго не починає мислити. Василь Олександрович радив учителю: „Мислення на уроці 
починається там, де в учня з’являється потреба відповісти на запитання” [4, 5].  

У відомій праці „Сто порад учителеві” педагог радив привести учнів „до такого джерела, яке 
відкривало б ланцюг явищ, щоб наслідок одного ставав причиною другого. Охоплюючи думкою цей 
ланцюг, прагнучи втримати в пам’яті кілька фактів, предметів, відношень, дитина з уповільненим 
розумовим процесом проходить незмінну школу мислення. Справа в тому, що в ланцюзі явиш одне за одним 
ідуть відкриття, перед дитиною ніби спалахують вогники думки, вони стимулюють рухливість розумових 
процесів. 

Запалюється вогник – і дитині хочеться знати більше, хочеться думкою проникати в нові явища. Це 
бажання і є поштовхом, який прискорює розумові процеси” [6, 516]. 

В.Сухомлинський стверджував, що є два основні типи мислення – логіко-аналітичне, або математичне, і 
художнє, або образне. Дітей відповідно поділяв на „теоретиків” та „художників”. Саме на природі, у лісі, 
яскраво видно відмінність між цими дітьми. 

Наприклад, дитина звернула увагу на кущ шипшини, густо всіяний пурпурними ягодами й срібними 
краплинами роси; крім цього куща, дитина більше нічого не бачить, увесь світ краси для неї – у цьому 
творінні природи. Це найхарактерніші риси художнього, або образного сприймання навколишнього світу. 
Діти, яким воно притаманне, з інтересом і захопленням розповідають про те, що вони бачать. У їхніх 
розповідях – яскраві образи. Вони мислять картинами, образами, барвами, звуками, рухами. Вони дуже 
чутливі до музики навколишньої природи, взагалі до краси. У їхньому сприйнятті ніби переважає емоційний 
елемент, вони більше пізнають серцем, аніж розумом. Діти з яскраво вираженим художнім мисленням з 
цікавістю вивчають літературу, люблять читати, захоплюються поетичною творчістю. 

Для інших дітей ніби й не існує гармонії краси. Вони запитують: а чому це на заході сонце стає 
червоним? Куди воно ховається на ніч? Чому одні листки стають восени червоними, інші – оранжевими, а 
ще інші – жовтими? Чому на дубі листя дуже довго, до приморозків, зелене? Перед поглядом цієї дитини 
відкривається не образний, а логічний, причинно-наслідковий аспект світу. Це логіко-аналітичне, або 
математичне мислення. Діти, яким воно притаманне, легко помічають причинно-наслідкові зв’язки й 
залежності, схоплюють думкою коло предметів і явиш, об’єднаних тим чи іншим зв’язком. Вони легко 
абстрагуються, з цікавістю вивчають математику та інші точні науки. Логічний аналіз абстракцій для них 
такий же цікавий, як і яскраві образи для дітей з художнім мисленням. 
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Ці два типи мислення існують об’єктивно, учителеві треба знати, який тип переважає у кожної дитини. 
Це дуже важливо для правильного педагогічного керівництва розумовою працею. Вчити мислити, розвивати 
мислення – це означає, за Василем Олександровичем, розвивати в кожної дитини обидві розумові сфери: 
образну та логіко-аналітичну, не допускати однобічності, але водночас уміло спрямувати розвиток кожної 
дитини в русло, яке найбільш відповідає її природним нахилам. 

Василь Сухомлинський зосереджував увагу вчителів на темпі мислення дитини, швидкості думки. В 
одних дітей думка дуже жвава. Щойно дитина думала про те, як бджілка збирає нектар з квітки, але вчитель 
показав складну будову квітки – і думка дитини легко переходить на інший об’єкт. В іншої дитини зовсім 
інше мислення. Якщо думка зосереджена на чомусь одному, дитині дуже важко перейти на інше. 
Вдумуючись в одне, вона забуває про інше. 

Потрібно розвивати пам’ять і мислення молодшого школяра одночасно. Учень повинен водночас 
пам’ятати числові дані задачі й утримувати їх у пам’яті – це означає швидко переводити думку з одних 
об’єктів на інші – так переводити, щоб не забути те, що вже увійшло в пам’ять, але увійшло ще не міцно. 
Якраз у переключенні думки і в збереженні її в пам’яті полягає сутність мислення. Чим частіше 
переводиться мислення з одного об’єкта на інший і чим більше в цьому зв’язку проходить самоперевірка 
пам’яті, тим міцнішою стає пам’ять. У свою чергу, чим сильнішою стає здатність зберігати в пам’яті 
інформацію протягом тривалого часу, тим швидшим і гострішим стає мислення. 

Усього цього і вчив педагог дітей. На його думку, універсальний спосіб розвитку мислення, зміцнення 
пам’яті – це розв’язування доступних інтелекту задач. Для молодших школярів проводилися раз на місяць 
математичні олімпіади з розв’язування задач на тямущість. В олімпіадах брали участь усі школярі, навіть 
для першокласників добиралися відповідні задачі. Це давало змогу учням уже в другому класі усно 
розв’язувати складні задачі. Наприклад: збудували 4 будинки по 9 квартир у кожному і 9 будинків по 4 
квартири в кожному. Дев’яту частину квартир уже заселено. Скільки лишилося незаселених? [4]. Подолання 
таких труднощів формує у дитини волю, гідність трудівника-мислителя. 

Сутність мислення полягає у тому, що знання постійно повинні шукатися в „запасниках”, постійно 
використовуватися. Саме цей принцип був покладений Василем Олександровичем в основу читання як 
активного розвитку думки. Від того, що читає учень і як читає, чим для нього стало читання, залежить його 
розумовий розвиток. Думка розвивається завдяки глибокому осмисленню самих найтонших відтінків зв’язку 
між словами. 

Педагог відкрив таку закономірність: чим менше учень читає, тим важче оволодівати йому граматикою 
і математикою. Від того, яке місце посідає читання в житті школяра, залежить і його ставлення до навчання. 
Педагог склав своєрідну „Бібліотечку дитинства” – 250 книжок, які кожен учень перечитував під час 
навчання в початкових класах. 

Одним із основних засобів духовного й розумового розвитку дитини Василь Олександрович уважав 
мову. Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим тонша її сприйнятливість до гри відтінків 
рідного слова, тим більше підготовлений її розум до оволодіння мовами інших народів. Культура мовлення 
є не лише показником духовного багатства, її культури мислення, а й могутнім засобом формування 
особистості. Він заохочував дітей до складання творів, казок, що теж сприяло розвитку мислення дітей 
молодшого шкільного віку. 

Педагог радив учителям: „створюйте інтелектуальний фон для запам’ятовування матеріалу. Учень 
міцно засвоює лише тоді, коли він думає. Думайте над тим, як зробити предметом мислення, аналізу, 
спостереження те, що в даний момент вивчається або незабаром вивчатиметься на уроках” [6, 449]. 

Висновки й перспективи подальших розвідок. Узагальнюючи великий практичний досвід педагога, 
його поради, можна підсумувати, що Василь Сухомлинський вміло розвивав такі властивості дитячого 
мислення: 

1. Здійснювати оперування образом думки.  
2. Орієнтуватися в просторі.  
3. Планувати свої дії подумки. 
З розвитком мислення у молодших школярів, яких навчали в Павлиші, пов’язане виникнення важливих 

новоутворень молодшого шкільного віку: аналізу, внутрішнього плану дій, рефлексії. А це, безумовно, 
створювало більш широкі можливості для психічного розвитку й використання розумового потенціалу 
молодших школярів. 

При традиційному навчанні ці новоутворення виникають в основному стихійно і в багатьох дітей не 
досягають необхідного рівня розвитку на кінець молодшого шкільного віку.  

Тому в умовах сучасної школи, в умовах розвивального навчання використання досвіду видатного 
педагога В.Сухомлинського з розвитку мислення дітей, на нашу думку, буде особливо корисним та 
своєчасним. Перспективними на часі вважаємо дослідження спадщини видатного педагога щодо розвитку 
мислення школярів у підлітковому та старшому шкільному віці. 
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Олена ЖОРНОВА 

ВИХОВАННЯ СПОЖИВАЧА МИСТЕЦТВА ЯК ПРОЕКТ РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ: ПОГЛЯДИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА СУЧАСНЕ 

ВИТЛУМАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ  

Відомо, що Василь Сухомлинський постійно та наполегливо звертав увагу освітянського загалу на 
виховання мистецтвом та в мистецтві. Осягнення мистецтва для нього – це найщасливіший, 
найжиттєрадісний труд душі, а прагнення наповнити ним вільний час саме й становить, на думку видатного 
педагога, "складне й тонке" завдання виховання [1, 544]. При цьому йдеться не про виховання мистця, але 
про широке коло зацікавлених та грамотних споживачів мистецтва, які у своє повсякдення свідомо 
привносять духовне, прекрасне та ставляться до цього як до необхідного та неодмінно потрібного.  

Досліджено, що мистецтво через неоднозначність витлумачення його продукту, самого мистецького 
життя як богемного існування, функціонування шедеврального поряд із тривіальним та безцінного опліч із 
встановленою вартістю вже створеного водночас і притягує до себе пересічних прихильників, і відвертає їх 
(Г. Врис, Д. Гонсалес-Фестер, А. Долгін, Г. Зиммель, Г. Іванченко, В. Кутирьов, В. Межуєв, В.Ж.-П. Нуе, 
Е. Шиппер та ін.). До того ж виховання в умовах утвердження плюральних поглядів на доробок сучасних 
мистців та принципове безоцінне ставлення до наявного продукту їхньої творчості ускладнює розгортання 
педагогічного впливу на особистість засобами мистецтва, забезпечення бажаного та значного ефекту від 
таких дій. Постає питання про осмислення споживання мистецтва як сфери та напряму особистісного 
розвитку та пояснення, у який спосіб можна встановити те, що "...мистецтво випрямляє душу" 
(В. Сухомлинський).  

Зважаючи на зазначене, у статті висвітлюються: 
- загальні погляди на сучасне споживання мистецтва через виокремлення позитивної/ негативної дії 

останнього на формування художнього світу суспільства та особистості; 
- сутність повсякденної життєдіяльності особи через її дії щодо свідомого споживання мистецтва; 
- види поведінки споживача мистецтва на підставах надання сенсу участі в художньому житті 

суспільства; 
- педагогічний вплив на споживання мистецтва через встановлення змістового та цільового його 

компонентів та формулювання критеріїв встановлення його адекватності.  
Актуальність сучасного споживання мистецтва визначається потужним впливом на функціонування та 

розвиток суспільства загалом та кожної особи зокрема. Позитивною його дією є те, що така активність: 
– не сприяє зникненню невідтворюваних ресурсів;  
– уможливлює долучення споживача й до процесу творення продукту (через аматорство, участь у 

постмодернових формах мистецького творення);  
– виявляє моральні імперативи повсякдення споживача;  
– уможливлює уникнути зайвого накопичення при повсякчас збільшуваному споживанні. 
Негативними наслідками виявляються: 
– невизначеність доцільної межі споживання мистецтва;  
– обмеженість споживання мистецтва "живцем", тобто в природних умовах його існування;  
– відсутність сучасних критеріїв визначення "справжнього мистецтва" [2]. 
Споживання мистецтва є складником споживання культури і в контексті соціокультурної діяльності є 

активністю з питань використання творів мистецтва в процесі задоволення інтересів повсякденного 
існування. Особливостями визначення об'єкта споживання культури й мистецтва є функціональне 
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переосмислення існування окремих речей, послуг як зміни, по-перше, їхнього вихідного призначення та, по-
друге, спрямованості на збільшення/зменшення та посилення/послаблення їхньої знаковості [3]. На цих 
процесах позначена дія: 

– культурного плюралізму: визнання можливості й доцільності існування різних культур, різноманітних 
способів вираження дійсності засобами мистецтва, широкого кола інтерпретацій культурних текстів 
утворює широкий вибір продуктів культури, культурних послуг для споживачів. Відсутність ідеологічних 
регламентацій у відкритих демократичних суспільствах також позначається на збільшенні масиву 
продуктів/послуг, що пропонуються пересічному споживачеві. Зрештою, цей фактор виступає рушієм 
зростання культурного розмаїття в соціокультурному середовищі, що є позитивним і водночас збільшує 
виробництво культурних текстів низького ґатунку, профанного мистецтва, таких, що зорієнтовані на 
пропаганду насильства, бездуховності; 

– матеріального благополуччя: долучення до сучасної культури та мистецтва стає можливим лише за 
умов платоспроможності за користування престижними продуктами культури та культурними послугами. За 
такої ситуації, коли відбувається комерціалізація культури й мистецтва, пересічні громадівці залишаються 
поза колом споживання культури, обмежується їхній доступ до культурних надбань. Але при цьому треба 
відзначити й позитивний момент: культура й мистецтво сьогодні посідають чільне місце в колі престижного 
оформлення сучасного існування. Одним з прикладів може бути той факт, що найкращі вітчизняні концертні 
зали не лишаються незаповненими, коли в них на комерційних засадах відбуваються виступи визнаних 
виконавців; 

– сенсу людського існування: інтеріоризація духовного досвіду відбувається сьогодні через один з 
найбільш розповсюджених каналів ретрансляції людських здобутків – споживання культури. Ставлення до 
споживання культури як до значущої для загалу художньо-творчої практики повсякдення, розуміння її 
необхідності й вагомості є позитивним для подальшого культурного розвою. Але при цьому відбувається 
деяке приниження побутово-практичної сфери людського існування. Втім, можна стверджувати, що наразі 
не йдеться про повсякденну життєдіяльність як гармонійне поєднання духовності й практицизму;  

– організації життєдіяльності: споживання культури виступає режимним моментом виходу за межі 
повсякдення. Йому відводиться певний час (вихідні, свята) і певне місце для здійснення (за межами 
звичного, забарвленого побутом перебування). Без сумніву позитивним є систематичне звернення до 
споживання культури, "убудованість" його в життєдіяльність. Але ця "убудованість" відбувається на засадах 
другорядності, "винятковості", "залишковості". Отже, споживання культури займає у повсякденні не 
переважне місце, воно присутнє в ньому лише як "іноді" чи як "фон". 

Безумовно, знання мотиваційних звернень до будь-якої діяльності, так само і як знання тих способів 
зовнішнього впливу, що забезпечують найбільший результат, не завадять нікому й ніколи. Але чи розв’язує 
це найповніше проблему розуміння поведінки сучасного споживача культури? Чи можна поставитися без 
сумніву до твердження, що сучасний пересічний споживач сам обирає форми, види й тематику свого 
спілкування з мистецтвом? Чи реалізується, хай і стала, і сильна мотивація сільського мешканця до участі 
хоча б у будь-якому перфомансі чи хеппінінгі, якщо постмодернові акції ще ніяк не доберуться до 
периферії? Що стосується непорушення законності та етичних норм, то з цим просто: майже ніякої 
"законності" та етичних норм у просторі сучасного споживання культури не існує [3]. 

Педагогічний аспект розуміння поведінки споживання мистецтва полягає у:  
– виокремленні поведінкових реакцій і дій суб'єкта для задоволення потреб життєдіяльності через 

споживання мистецтва;  
– зівставленні їх з паттернами повсякдення;  
– поясненні виявлених тотожностей чи розбіжностей. 
Його продовженням є створення умов для вибудовування особистістю своєї життєдіяльності за 

нормами визнання мистецтва як пріоритету в: 
– змісті повсякдення; 
– активності особистості; 
– бажаній поведінці; 
– звичних засобах міжкультурної комунікації; 
– поширених форматах спільної життєдіяльності. 
В основу визначення різновидів поведінки споживача мистецтва мають бути покладені його погляди на 

сенс таких дій. Отже, виокремлюємо такі види споживача: 
– амбітний споживач ставиться до споживання культури як до змісту власного повсякдення; 

споживання при цьому набуває переважно демонстративного вигляду. Він є бажаним учасником мистецьких 
презентацій та прем'єрних показів, розуміється на мистецтві, присвячуючи йому певний час, вибудовує 
режим повсякдення залежно від роботи закладів мистецтва і культури. Споживання, як завжди, за способом 
є первинним; 
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– аматор розглядає споживання культури як засіб набуття певних знань, умінь, тобто як засіб освоєння 
досвіду життєдіяльності. Такий споживач або вже відноситься до публіки, або є перспективним глядачем. 
Він менше за амбітного належить цікавиться критичними матеріалами на події культурного життя, але 
намагається споживання мистецтва зробити постійним, використовуючи для цього і первинні, і вторинні 
засоби відтворення мистецтва; 

– профан сприймає споживання культури як організаційну форму дозвілля. Його ставлення до 
мистецтва є переважно філістерським. Споживання мистецьких творів має фонове забарвлення і, зрозуміло, 
вторинні засоби відтворення посідають при цьому першість [4]. Залучення до первинного відтворення 
уможливлюється через поєднання споживання мистецтва з іншими видами, формами дозвілля (наприклад, 
перегляд мистецьких шоу в ресторані). 

Формування поведінки споживача культури в площині проблеми особистісного розвитку учнів набуває 
вигляду, по-перше, їхнього становлення як публіки і, по-друге, реалізації ними в повсякденні набутого 
досвіду грамотного й постійного споживача. Увесь ланцюг становлення студентів у ролі публіки – це 
зростання їх як глядачів: від одноразових, ситуативних відвідувань закладів культури та мистецтва через не 
надто часте, але сплановане долучення до культурних заходів, до систематичного перегляду прем'єр, участі 
в культурному житті регіону. Отже, становлення публіки – це шлях від випадкового глядача через 
зацікавленого до перспективного. Останній відрізняється від публіки не тільки рівнем обізнаності та 
грамотності у сфері культури та мистецтва, але, насамперед, тим, що переймається проблемами розвитку 
сучасної культури, її відтворенням у повсякденні та перспективами подальшого існування. 

Дослідження змістової сутності педагогічного впливу на виховання споживача мистецтва екстраполює 
питання уникнення кризи в духовній сфері на знаннієву відповідність особистості зреалізовувати суб'єктну 
активність у ній. Споживання як практика соціально обумовлених відносин актуалізує у навчальному 
повсякденні досвід учнів як публіки, котрий формується через зміну інтенсивності долучення до мистецьких 
творів: від ситуативного до постійного, від опосередкованого до прямого та від демонстративного до 
непоказного (треба зауважити, що для виховання глядача і демонстративне, і непоказне споживання є 
досить плідним підґрунтям).  

Для здійснення плідного впливу на свідоме навернення особистості до вибудовування своєї 
життєдіяльності як забарвленого мистецтвом повсякдення, на наш погляд, доцільним є аналіз зони 
споживання культури. У широкому розумінні зона споживання культури характеризує осмислення цільових 
орієнтацій, мотивації суб'єкта, які реалізуються чи не реалізуються в певному форматі активності [5].  

Завдяки розбору зони споживання культури уможливлюється ґрунтовне вивчення простору 
повсякденної життєдіяльності та часових аспекти її здійснення. До того ж зреалізовується: 

 – диференціація способів вибудовування повсякденної активності (наприклад, за престижністю, 
доступністю тощо); 

– виявлення особливостей національного перебігу повсякденної життєдіяльності;  
– відображення змістового навантаження споживчої діяльності; 
– опредметнення сучасного поля соціокультури; 
– посилення (пере)осмислення культурних значень повсякдення. 
Така зона унаочнює: 
– уведення в поточне споживання первинних засобів відтворення текстів культури;  
– умови залучення до індивідуальних та масових форм споживання; 
– спрямованість на слухове, зорове, слухово-зорове відтворення текстів;  
– формування культурних потреб споживача.  
Співвідношення звичних потреб особистості з їхньою реалізацією виявляється через зіставлення 

потрібної зони споживання культури з її реальними межами. Усвідомлення особистістю розбіжностей між 
наявним та потрібним уможливлює позитивну динаміку освоєння особистістю культурних надбань людства, 
зокрема, мистецтва.    

Аналіз наявного та потрібного простору життєдіяльності, а також зони споживання культури охоплює 
зіставлення кількісних показників, а саме:  кількості місць у наявному та бажаному просторі повсякдення; 
кількості місць у наявній та бажаній зоні споживання культури; "площі" наявного та бажаного споживання 
культури. Зміна кількісних показників у бажаних просторі повсякдення та зоні споживання культури 
засвідчують невдоволення наявною організацією життєдіяльності. "Переконфігурація" простору 
повсякденного перебування в бік збільшення "площі" споживання культури виявляють спрямованість 
суб'єкта на надання пріоритетності такій активності. І навпаки, питома вага споживання культури 
зменшується, якщо в бажаному просторі життєдіяльності цій зоні відводиться менше місць за їхньою 
кількістю в наявному повсякденні. Незмінність кількісних показників може бути розцінена як небажання 
привносити зміни у вже налаштоване в той чи інший спосіб повсякдення, а отже, і відсутність усвідомлення 
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необхідності подальшого особистісного розвитку через просування до формування суб'єктом 
соціокультурної діяльності. 

Особистий внесок у вибудовування потрібної зони споживання детермінований не так чинною 
культурно-освітньою інфраструктурою певного регіону, як скерованістю своєї споживчої діяльності, що 
простягається від безпосереднього задоволення потреб (гедоністичних, дозвіллєвих) до свідомого створення 
умов та засобів для їхньої реалізації. Між межовими типами особистого внеску в процес освоєння такої зони 
можна виокремити наступні:  

– байдуже – не усвідомлюється значення для власного життя зони споживання культури; у цілому 
людина задоволена тим, що є у наявності;  

– інтуїтивне – при загальному незадоволенні освоєною зоною споживання чітко не виокремлюються 
його (незадоволення) причини й не докладаються зусилля щодо її (зони) зміни;  

– ситуативно-активне – розуміючи обмеженість власної зони споживання культури, намагання її 
змінити, характеризуються випадковістю, фрагментарністю, найчастіше за умови зовнішніх поштовхів;  

– творчо-критичне – усвідомлюється необхідність її розширення, співвідносяться власні зусилля зі 
змінами зони, але позитивна динаміка її меж наявна лише незначною мірою; 

– прогностичне – планомірно відпрацьовується розширення вже освоєної зони споживання культури та 
усвідомлено здійснюється вихід на макрорівень; присутнє намагання постійного її розширення.   

Зазначеними способами встановлюється тотожність нормативних дій, по-перше, у середині зони 
споживання культури і, по-друге, на всьому просторі повсякденної життєдіяльності для з'ясування 
"забарвленості" активності суб'єкта звичністю чи, навпаки, її порушенням. Ми вважаємо, що уведення 
споживання культури до сфери повсякдення впливає на стратегію поведінки, орієнтує на освоєння 
соціокультурного простору існування через долучення до духовних надбань інших культур, формує амбітні 
намагання щодо входження у коло публіки, перетворює саморепрезентацію на повсякчасне доведення 
загалу відповідності своєї активності нормам розумного споживання, позитивно позначається на 
вибудовуванні всієї життєдіяльності через підпорядкованість матеріального споживання духовному. 

Сьогодення характеризується ускладненням предметного світу культури. Поява нових різноманітних 
художніх стилів призводить до збільшення прірви між рівнями вчено-артистичного мистецтва та його 
пересічного споживання: ускладнення мистецьких текстів та спрощення (аж до примітивізації) їхнього 
побутування в повсякденні призводить до поступової ізольованості від художнього життя суспільства, 
збіднення сфери міжособистісного спілкування, набуття людиною комплексу культурної неповноцінності 
аж до самоліквідації людини як суб'єкта культури та споживача мистецтва [6]. 

Запобігання такому негативному майбутньому пов'язане з поважанням "суверенітету споживача" 
водночас з прогнозуванням перспектив щодо: 

– загального спаду чи підвищення обсягу споживання культури в сучасному суспільстві; 
– зменшення чи збільшення "удаваного споживання"; 
– забезпечення рівних можливостей щодо користування культурними послугами (втілення лозунгу 

соціалізму в сучасних умовах); 
– розробки стимулювання особистої зацікавленості в споживанні культури; 
– формування (не)свідомого ставлення особистості до (ре)трансляції національних культурних надбань. 
Окреслене вище уможливлює визначення сутності здійснення педагогічного впливу на виховання 

споживача мистецтва в контексті особистісного розвитку учня, його суб'єктного становлення (рис. 1). 
Слід зазначити, що виховання споживача мистецтва повинно відбуватися на засадах поваги 

суверенітету споживача. Здійснення особистістю свого вибору в цій сфері споживання зводиться до таких 
шляхів: 

– перший – це вибір із запропонованого масиву споживчих продуктів і послуг. Педагогічний вплив на 
особистість, яка дотримується такого шляху, полягає у наданні інформації щодо розмаїття наявних видів, 
форм, тематики в сучасній сфері споживання мистецтва та спрямуванні на ознайомлення з думками, 
судженнями фахівців щодо запропонованих для споживання текстів та послуг. Отже, провідними способами 
формування поведінки такого учня є інформаційні. Слід підкреслити, що доцільно, аби носієм інформації, 
грамотної і корисної, виступала референтна для споживача особа чи принаймні авторитетні й поважні 
джерела інформації; 

– другий – це висунення вимог самим споживачем до вибору, що пропонується. При цьому він чітко 
усвідомлює спрямованість своїх пошуків у мистецтві, ознайомлений з регіональними можливостями 
задоволення своїх інтересів, має певний досвід їхньої реалізації. Власне, педагогічний вплив на таких учнів 
здійснюється в площині, по-перше, вивчення їхніх культурних інтересів та очікувань від долучення до 
художнього життя суспільства, зокрема, мистецьких текстів та, по-друге, допомоги в їхньому задоволенні 
водночас із формуванням у них чіткого усвідомлення наявних можливостей щодо реалізації особистістю 
суб'єктної активності в площині соціокультурної діяльності. 
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Руйнація традиційних вимог, дезорієнтація у цінностях життєдіяльності, що спостерігається у 

молодіжному середовищі, можуть розглядатися, з одного боку, як вияв невдоволення цієї соціальної групи 
своїм становищем у суспільстві та, з іншого як результат послаблення керованості процесом спрямованої 
передачі приписів актуальних щоденних акцій [7]. Варто в межах запровадження педагогічного впливу на 
формування споживчих інтересів наголосити на зусиллях науково-мистецьких кіл щодо заперечення 
ідеології споживання, уподібнення її з "ворогом людства" [8, 70] через здатність перетворювати людину в 
систему комерційних символів – "identity" (В. Пєлєвін). 

Рис. 1. Сутність педагогічного впливу  
на виховання споживача мистецтва. 

Становлення поведінки споживача мистецтва  
як напрям педагогічного впливу на особистісний розвиток учня 

 Актуальні переважання у споживчій діяльності 
 Визнання сенсу організації повсякденної активності через 

споживання культури та мистецтва 
 Критична та адекватна самооцінка зони споживання культури 

 

змістовий компонент: 
 Вивчення поведінки студентів у сфері споживання мистецтва 
 Співставлення їх із паттернами повсякдення 
 Пояснення виявлених розбіжностей 
 Аналіз зони споживання культури 

Критерій адекватності педагогічних дій 

цільовий компонент: 
Переіначення споживчих орієнтацій особистості в бік посилення 

споживання мистецтва 
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Установлення адекватності педагогічних дій потребує розгорнутого формулювання вимог до досвіду 
повсякденної життєдіяльності особистості, що виявляє динамічні зрушення в споживанні мистецтва. Такими 
вимогами, на наш погляд, можуть бути: 

– безумовне переважання в повсякденній життєдіяльності сфери споживання мистецтва; 
– стала зацікавленість мистецтвом водночас із висуненням і реалізації почину щодо участі в 

художньому житті суспільства; 
– виважена критичність та адекватність у судженнях про свою діяльність як споживача мистецтва.  
Не ефективність педагогічних дій з формування досвіду споживання мистецтва виявляється наявністю: 
– тверджень про другорядність відвідин культурно-мистецьких закладів.  
– повної відсутності досвіду споживання мистецтва та негативне ставлення до його набуття; 
– усунення від самооцінювання зони споживання культури. 
Окреслені питання у даній статті потребують подальшого вивчення через, зокрема, термінове 

розробляння способів зменшення негативної дії на розвиток особистості агресивних та анормативних ідей, 
які репрезентують певні мистецькі твори. Не менш важливим виявляється й дослідження багатовимірності 
та різнорівневого структурування художнього світу особистості.  

 
БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т.3. – 669 с. 
2. Жорнова О.І. Повсякденний формат художньо-творчих практик // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. пр. – К., 2004. – 

Вип. 11. – С. 54 – 60. 
3. Жорновая О.И. К вопросу о формировании представлений о повседневной активности в мире современной 

культуры // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики: Международный межвуз. сб. науч. 
работ / Редкол.: Скидин О.Л. (гл. ред.) и др. – Запорожье: Изд-во ГУ "ЗИГМУ", 2005. – Вып. 26. – С. 133 – 140. 

4. Жорнова О.І. Педагогічний вплив на повсякденний досвід споживача культури: теоретичний аспект // Вісник 
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. 
Педагогіка. – К.: ІВЦ "Політехніка", 2004. – № 2 (11). – С. 157 – 164. 

5. Жорнова О.І. До питання формування споживача культури: методичний аспект // Нові технології навчання: 
Наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип. 41. – С. 245 – 253. 

6. Жорнова О.І. Формування у студентів поняття соціокультури в контексті становлення їхньої суб'єктної 
активності // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. 
Психологія. Педагогіка. – К.: ІВЦ "Політехніка", 2004. – № 1 (10). – С. 165 – 172. 

7. Жорнова О.І. Заповіді В.Сухомлинського в колі цінностей "суспільства споживання": до визначення 
можливостей переорієнтації особистості як споживача на суб'єктну активність у повсякденні // Школа першого ступеня: 
теорія і практика: Зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – Вип. 21. – С. 10 – 20. 

8. Салиева Л.К. Мифы 90-х, или "вечные ценности нового поколения" (на материале романа В. Пелевина 
"Generation "П") // Вестник МГУ. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2002. – № 2. – С. 69–70. 

Тетяна ЗАВГОРОДНЯ 

ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО СОЦІАЛІЗАЦІЮ УЧНІВ 
МОЛОДШИХ КЛАСІВ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 

Однією з важливих проблем сучасності є необхідність підвищити ефективність соціалізації учнів 
загальноосвітньої школи, що передбачає виховання в них активної громадянської позиції, усвідомлення себе 
спільнотою – українським народом. На актуальності цієї проблеми для сучасної України акцентують увагу 
відомі науковці – Іван Бех, Василь Кремінь, Микола Гузик, Валерія Пекельна, Олександра Савченко, Ольга 
Сухомлинська, Василина Хайруліна та ін. Проблема соціалізації особистості школяра знайшла 
відображення у працях видатного педагога ХХ ст. Василя Олександровича Сухомлинського. Серед 
найважливіших праць, присвячених даній проблемі, слід назвати такі, як: „Серце віддаю дітям”, „Як 
виховати громадянина”, „Педагогіка серця”, „ З чого починається громадянин”, „ Лист дочці”, „ Слово до 
спадкоємця”, „Методика виховання колективу”, „Сто порад вчителеві” та інші. Не можливо не згадати  його 
статті з вищеназваних праць, в яких безпосередньо розкриваються питання соціалізації учнівської молоді: 
„Процес соціалізації”, „Радість, доброта, сила і совість у дитячому колективі”, „Трудове життя колективу як 
одна з найважніших передумов формування виховного впливу колективу на особистість”, „Як 
поглиблювати  виховну роботу з батьками в міру росту й розвитку дитини”, „ Що можна й чого не можна  
обговорювати в шкільному колективі”, „Як донести до розуму й серця підлітків і юнацтва дух сучасності” та 
ін.  

У практиці навчальних закладів є чимало способів соціалізації юнаків і дівчат. Це і збільшення в 
навчальних планах для різних класів питомої ваги суспільно-гуманітарних предметів (краєзнавство, 
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фольклор, українознавство, козацька педагогіка, етнопедагогіка, екологія тощо), і залучення учнів до 
різноманітних видів діяльності, під час якої створюються сприятливі умови для саморозвитку особистості. А 
досягнути цього можна, за словами Василя Сухомлинського, тільки в єдності „праці і всього духовного ладу 
життя людини”, максимального використання „...можливостей користування скарбами культури, створеної 
людством” [1, 146]. За твердженням В. Сухомлинського, „моральне достоїнство людини вимірюється не 
тільки тим, як вона оцінює навколишню дійсність, а насамперед її активною діяльністю”   [2, 36].  

Крім цього, учні відвідують спецкурси та факультативи, які допомагають пізнати історію, культуру та 
побут українського народу. Їхня участь у різноманітних гуртках: правознавчому, фольклорному, 
народознавчому, туристсько-краєзнавчому, історичному, драматичному та ін. розвивають здібності 
школярів. Соціалізації особистості сприяє залучення вихованців до інноваційних форм учнівського 
самоврядування, спрямоване на усвідомлення учнями значущості участі в розв’язанні важливих справ 
громадського життя, що у подальшому самоутвердженні забезпечує їхню активну позицію. Соціалізації 
учнів сприяє та їхня участь у різних акціях („Громадянин”) і проектах („Громадянська освіта – Україна”). 
Девіз останньої: „ Знати і виконувати обов’язки перед своєю країною, своєю сім’єю і школою, перед 
майбутніми поколіннями (охорона природи, збереження традицій свого краю, патріотизм)” ”говорить сам за 
себе”.   

Для вироблення особистісного „Я” вагомим є вивчення предмету „Громадянська освіта”, участь 
школярів у виховних заходах під девізом „Україна моя, Україна, я для тебе на світі живу”,  які здійснюються 
на основі пізнання джерел української духовності, національній ідеї, на героїчних традиціях українського 
народу. За твердженням В. Сухомлинського, „кожне молоде покоління, що стає на шлях самостійного 
життя, повинно не тільки увібрати все те краще, чого досягли  старші покоління, а й піднятися на вищий 
ступінь духовного розвитку” [2, 36].  

Незважаючи на наявний досвід соціалізації учнівської молоді, варто зазначити, що ця робота нерідко 
проводиться безсистемно, фрагментарно, трафаретно, не враховує вікових та індивідуальних особливостей 
учня,  акцентуючи увагу на розв’язанні цього питання переважно в основній та старшій школі. І, 
незважаючи на те, що в сучасній початковій школі  розв’язанню проблеми соціалізації молодших школярів 
сприяє вивчення курсу „Я і Україна”, що значна частина вчителів, батьків, організаторів позашкільної 
роботи визнають актуальною проблему соціалізації учнів загальноосвітньої школи першого ступеня, ця 
робота проводиться недостатньо.  

Цікавий досвід соціалізації школярів набуто при викладанні в семикласній трудовій школі південних 
областей України в 1920-1930-тих роках такого предмета, як культурознавства. Термін „культурознавство” 
ототожнювався  з  сучасним  поняттям  „суспільствознавство”.  Зауважимо, що  вивчення  цієї  дисципліни   
передбачалося  дітьми  від 8 до 13 років. Тобто передбачалося, що  це  буде  безперервний  процес. А,  як  
зазначав  

В. Сухомлинський, „важливою умовою розвитку індивідуальних нахилів, розкриттю обдарувань і 
таланту є різноманітна творча праця всіх учнів – від першого до випускного класу, створення в школі 
атмосфери творчої праці” [3, 89]. Мета викладання цього предмета полягала в необхідності підготовляти 
дітей до життя.  

Як yже зазначалося, дисципліна „Культурознавство” вивчалася всі сім років навчання дитини в школі. 
Згідно з програмою цього предмета передбачалося перші чотири роки навчання починати із соціальних 
явищ і найближчих фактів соціальної культури, які оточують дитину. З п’ятого року навчання викладач 
переходив до вивчення послідовного ходу історії від давніх часів до сьогодення, зупиняючись тільки на 
„показові гребні історичних хвиль”. Роботу з учнями передбачалося вести під гаслом класичного вислову: 
„Ми вчимося не для школи, для життя”. Педагоги постійно повинні були  готувати своїх підопічних для 
життя, у життя і через життя, через все, що їх оточувало. Цікавою, на наш погляд, була мета діяльності 
школи, відповідно до якої  вона не „ має дати більш менш закінчену освіту, а є лише лабораторією, де дитині 
прищеплюється інтерес до всього оточення, де через вивчення його, як висновку з попереднього, 
виробляємо план майбутнього” [4, 32]. Але план викладання культурології був орієнтовний, тому що він міг 
змінюватися відповідно до географії школи.  

У системі викладання культурознавства явища обох порядків пов’язані, але для методичної зручності і 
для допомоги викладачеві питання культурознавства виокремлювалися в особливу орієнтовну програму.  

Навчальний план на першому ступені (1–4 рік навчання)  передбачав з’єднувати в один комплекс, в 
один „вузол” такі дисципліни, як політична економія, політична грамотність, історія, право,  побут і т.д., 
більш ґрунтовно зупинятися на тих чи інших проблемах, які ближче до сучасності; переносити центр 
тяжіння навчального плану в бік культури України і Росії.  

Програмою передбачалося поступове накопичення питань від простих  до більш складних: від сім’ї і 
школи – до села, до міста, до держави. Взагалі перші два роки бесіди з культурознавства були складовою  
комплексних занять. Щодо 3 і особливо 4 року навчання тут спостерігалися зміни. Учні повинні були мати 
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елементарний запас знань ними самими пророблених понять, які давали б змогу бути в курсі політичних 
подій, давали змогу їм перейти до загального курсу історії культури, орієнтуватися в поняттях державно – 
громадянської термінології. У цьому процесі значна роль належала дитячому самоврядуванню.  

Починаючи з 5-го року навчання (13-літні діти і старше), культурознавство мало характер детального 
заглиблення  в хід історичного процесу. У цій частині плану фігурувало більше фактів, імен і дат. На нашу 
думку, це пояснюється необхідністю для узагальнення минулого. Взагалі, запропонований план сприяв 
виробленню здібностей в учнів самостійно орієнтуватися в питаннях історії культури, а головне, у 
поточному житті.  

Особливістю запропонованого плану було те, що з перших кроків роботи інформація, що здобувалася 
самими дітьми, непомітно підводила їх до відповідних асоціацій, до початків політграмоти, яка сама собою 
випливала із даних найближчого оточення і поєднувалася з результатами спостережень над живою 
дійсністю, враховуючи інтереси учнів. 

Цей закінчений мінімальний цикл для перших чотирьох років був обов’язковий для всіх шкіл. Тому ми 
розглянемо зміст вивчення культурознавства в 1–4 класах. 

У курсі культурознавства в початковій школі  навчальним планом були визначені, наприклад, для учнів 
віком від 8 до 10 років такі теми: 1. Дошкільні враження дітей; 2. Сім’я. Проблеми їжі, одягу, житла 
відповідно до часу року. Екскурсія в кооператив (лавку); 3. Сільська хата і школа. Життя сім’ї і школи. 
Сільський схід; 4. розповідь  дітей про поїздку в місто. Відмінність села від міста щодо їжі, одягу, житла; 
5. Бесіди про значення шкільних свят (їхня соціальна та естетична сторона); 6. Розваги на селі (клуб, 
бібліотека, театр); 7. Надзвичайні ситуації у селі й боротьба з ними: пожежа і пожежні організації, 
шкідники хлібів і заходи боротьби з ними тощо [5, 227]. 

Відповідно до навчального плану був розроблений орієнтовний план бесід з учнями для кожного з 
чотирьох років навчання. На першому році навчання план передбачав розгляд таких комплексів: 1). Людина 
і природа; 2). Сім’я; 3). Брати і сестри (товариші, школярі, школа, праця і забава, колектив, шкільна громада, 
організація шкільного самоврядування); 4). Опис дня школяра (харчування, одяг, житло, праця, вогонь і 
т.д.); 5). Узагальнювальна бесіда – праця, господарство, матеріальні умови життя в оточуючому середовищі. 
Дитячі ігри. Потреба краси. Відвідування театральної вистави. Танці, малювання. Мистецтво в минулому 
людства. Історія даного села.    

На другому  році навчання передбачалося  розширити зону співпраці учнів з учителями з  дослідження  
вищезгаданих тем до району, відповідно  на третьому – до міста і на четвертому передбачалося вивчення 
губернії та України (короткі бесіди з історії). 

Як бачимо, навчальні програми були побудовані на твердженні Д. Болдуінова , що „розвиток 
особистості дитини  не може відбуватися  без неперервної зміни його поняття про самого себе завдяки 
навіюванням оточення. Аналогічно навіть у власній думці про себе в кожній стадії свого розвитку він є до 
деякої міри часткою іншого”. Звідси справжнє Я є тільки „Я соціальне”. Саме на цій основі, за  твердженням 
В. Селинова,  більш-менш обґрунтовано  були побудовані програми з культурознавства для учнів 8–12 
років, коли вони вже є достатньо соціалізовані [5].  

Аналіз програм дає підстави зробити висновок, що головне місце в культурознавстві займала 
соціальність, але у формі тих простих людських стосунків, які без напруження засвоюються дітьми і 
переносяться ними в галузь гри, бесіди,  трудової діяльності і т.п. Особливістю, що визначали 
культурознавство в початкових класів, були суспільні явища в межах рідного краю і при тому з погляду 
праці як соціального фактора.  

Головними методами викладання даного предмету в початкових класах були бесіди. Особлива увага  
надавалася першим з них, у яких, по-перше, робився наголос на необхідності розвитку інтересу в дітей до 
питань історії культури, по-друге, на необхідності  накопичення спостережень за фактами навколишнього 
життя, що й ставало основою  роботи з культурознавства, ручна ж праця (малювання, ліпка, реконструкція й 
моделювання) – методом  організації діяльності. Тобто передбачалося, що, розглядаючи будь-яку проблему, 
наприклад, архітектуру цікавої будови, необхідно створити модель „житла минулого – сьогодення й 
майбутнього”. Це треба робити тому, що, як зазначалося у методичних рекомендаціях до програм з 
культурознавства, ”одного спостереження, безперечно мало: воно може не торкнутися свідомості дитини, 
якщо викладачем не будуть прийняті дії до опрацювання явищ, які спостерігаються, способом діяльної 
реакції [4, 30].       

Отже, проблема соціалізації молодших школярів, ідею якої активно  відстоював Василь 
Сухомлинський, ураховуючи досвід вивчення учнями 1-4 класів шкіл України в 1920-х роках такого 
інтегрованого курсу, як культурознавство, може бути успішно розв’язана в сучасних загальноосвітніх 
школах першого ступеня нашої держави. 
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Сергій МЕЛЬНИЧУК, Валентина ВЛАДИМИРОВА 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ 
СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Проблеми формування правової культури народу, і зокрема підростаючого покоління, у різні історичні 
періоди привертала до себе увагу багатьох учених, діячів науки, культури, педагогів, освітян. Певною мірою 
до цих питань безпосередньо або опосередковано зверталися Я.А.Коменський, Г.Сковорода, Г.Ващенко, 
І.Огієнко, М.Пирогов, К.Ушинський, А.Макаренко, В.Сухомлинський та ряд інших. 

Проблема формування правової культури особистості набуває загальнодержавного значення, адже 
право, як сукупність сформованих і санкціонованих державою загальнообов’язкових норм і правил 
поведінки виступає зовнішнім регулятором стосунків громадян між собою і суспільством, між окремими 
спільнотами в державі, між її регіонами та зарубіжними країнами, регулює поведінку кожної окремої особи 
та об’єктивно сприяє справедливому розв’язанню будь-яких суперечностей і конфліктів. У цих умовах 
перед навчальними закладами освіти постала необхідність пошуку оптимальних способів формування 
правової культури підростаючого покоління на основі Конституції України, основних положень Закону 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року «Про 
національну програму правової освіти населення», Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ 
століття), Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, комплексної цільової програми 
«Вчитель». 

Проблеми формування правової культури досліджували провідні філософи, педагоги й правознавці 
С.Алексєєв, В.Бурмістров, Г.Васянович, І.Козубовська, М.Подберезський, О.Соломатін, О.Скакун, 
О.Татаринцева, Н.Ткачова, М.Фіцула та інші науковці. Аналіз праць цих та інших авторів у галузі правової 
культури свідчить, що в розв’язанні поставлених державою і суспільством завдань щодо правової освіти 
кожного громадянина провідне місце належить:  1) школі, оскільки основи правової культури закладаються 
з дитинства саме в школі, через яку (за умови обов’язковості) проходять усі громадяни держави; 
2) учителеві з високим рівнем професійно-педагогічної підготовки, органічною складовою якої є правова 
культура. 

Чільне місце в історії вітчизняної педагогіки з питань формування правової культури належить 
В.О.Сухомлинському. В працях видатного педагога наголошується на актуальних питаннях виховання, 
освіти і навчання, педагогічні погляди якого формувалися в процесі практичної педагогічної діяльності. 
Вчений, педагог-експериментатор, учитель-новатор значну увагу приділяв азбуці моральної культури у 
формуванні особистості. У книзі "Народження громадянина" автор акцентує на громадянськість, 
зазначаючи, що злочини та правопорушення є наслідками поганого виховання. У найґрунтовніших його 
працях розкрито цілеспрямовану систему виховання особистості, пов'язану з формуванням у неї 
спрямованості до активної правомірної поведінки.  

Складовою частиною виховання громадянськості В.О.Сухомлинський уважає і правове виховання 
підростаючого покоління, а відповідно й певний рівень правової культури причетних до навчання і 
виховання осіб та майбутніх учителів. Досить зазначити, що згідно з предметним покажчиком до проблеми 
формування громадянськості педагог звертався близько 175 разів у різних педагогічних працях. Проблема 
правового виховання розглядається і в інших педагогічних працях, присвячених питанням виховання 
моралі, мужності, хоробрості, моральності, патріотизму, свідомої дисципліни, гуманізму, людяності, 
чуйності, нетерпимості до зла, непримиренності до правопорушень тощо. 

Беручи до уваги прямий зв'язок між моральними і правовими нормами, В.О.Сухомлинський розробив і 
запровадив Азбуку моральної культури у вимогах, правилах, нормах поведінки, які перегукуються з 
правовими нормами. Зупинимося на деяких із них: 
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1. Ви живете серед людей. Кожен Ваш вчинок, кожне Ваше бажання позначається на людях. Знайте, що 
існує межа між тим, що Вам хочеться, і тим, що не можна. Перевіряйте свої вчинки запитаннями до самого 
себе: чи не чиниш ти зла, незручності чесним, хорошим людям? Роби все так, щоб хорошим людям було 
добре, а злим нестерпно [3, 442]. 

2. Ви користуєтеся благами, створеними іншими людьми...Плати за це їм добром. Ця норма моральності 
є важливим показником громадського обов’язку. 

3.  Всі блага і радощі життя створюються працею, яка є коренем моральності. 
4.  Будьте добрими і чуйними до людей... 
5.  Не будь байдужим до зла. Борись проти зла, обману, несправедливості... [1, 442–448]. 
Цінність педагогічної спадщини Сухомлинського полягає у тому, що він умів сказати своє живе, 

оригінальне слово про найскладніші й найтонші грані педагогічного процесу, звернути увагу на особливості 
педагогічних явищ, обґрунтувати своє бачення проблеми повчальними прикладами з навчально-виховного 
процесу школи і цим самим передати свої думки учителям, вихователям, учням, батькам. Заслуговує на 
увагу праця "Виховання високих моральних якостей і норм поведінки", у якій один із підрозділів 
присвячений правовому вихованню учнів і використовується у вищій педагогічній школі при підготовці 
майбутніх учителів. 

У цій праці Василь Олександрович підкреслює, що «правове виховання, запобігання правопорушенням 
і злочинам – одна з найгостріших соціальних проблем нашою суспільства. Треба вести виховну роботу, 
розраховану спеціально на те, щоб не було в нашому суспільстві злочинців і правопорушників»[2, 323]. 
Педагог визначав зміст роботи з правового виховання учнів на основі сформульованих ним педагогічних 
вимог, серед яких найбільш важливі такі: 

1. Поважай і виконуй закони держави. Держава захищає щастя, благополуччя, недоторканість кожної 
особи. Закони держави справедливі та гуманні. У них – концентрація багатовікової мудрості й постійного 
прагнення до торжества добра й справедливості. Закон захищає й оберігає насамперед тебе, твою сім'ю, твоє 
щастя, майбутнє твоїх дітей... У тому, що закони нашої держави карають злочинців, вища людяність нашого 
ладу і наших взаємостосунків. 

2. Умій поважати норми людських стосунків, які склалися протягом багатьох віків і закріплені у 
вигляді прав, порушуючи які, ти стаєш несправедливим до своїх співвітчизників і заслуговуєш осуду. Від 
маленького, здавалося б, правопорушення – однин крок до злочину. 

3. Уміння підкорятися закону, дисципліні, порядку, нормам співжиття – найвищий вияв свободи. 
"Порушувати закон – це однаково, що рубати гілку, на якій ти сидиш... Свобода – це величезна сила, якою 
треба користуватися обережно й мудро, в руках божевільного вона перетвориться в джерело горя". 

4. "Мудрість володіння і владарювання свободою – ось у чому одна з таємниць виховання", і цією 
таємницею, підкреслює Сухомлинський, повинні володіти батьки, вчителі, вихователі. "Там, де ця мудрість і 
в сім'ї, і в школі досягає вершини, в результаті виходить чудова людина. Не будь німим спостерігачем 
порушень права і закону. Знайди активну форму виявленню своєї нетерпимості до порушників права і 
закону" [3, 322–323]. 

Сформульовані вченим педагогічні вимоги є фактично цілісною програмою виховної роботи і в школі, і 
у вихованні майбутніх учителів та підготовці їх до правового виховання підростаючого покоління. Він не 
лише ставить проблему, а й одночасно накреслює способи реалізації правового виховання, підтверджуючи 
теорію конкретними прикладами з власного досвіду. 

Заслуга Сухомлинського в розробці проблеми правового виховання полягає ще й у постановці і 
розв'язанні проблем на основі наукових педагогічних досліджень. Він вивчив життя тих 460 сімей, у яких 
виховувалися діти, що вчинили правопорушення та злочини, і на цьому ґрунті сформулював основні 
причини появи аморальних вчинків та подав змістовно обґрунтовані рекомендації щодо їхньої пропедевтики 
й усунення. 

У розпорядженні В.О.Сухомлинського була картотека злочинів; життєпис (з раннього дитинства) 
підлітків, які скоїли в роки отроцтва злочини, виявивши жорстокість, безсердечність, садизм. Майже у всіх 
випадках первісним і найголовнішим джерелом злочину було безжалісне знищення живих істот у дитинстві 
[1, 523] і на цій основі дає поради з дитячих років виховувати в дітей доброту, сердечність, чуйність, 
вразливість, непримиренність до зла, формувати почуття доброти, радості сердечного, ніжного доторкання 
до всього живого [4, 523]. 

Аналізуючи недоліки правового виховання, педагог переконався, що головні причини появи 
правопорушень і злочинців (пияцтво, хуліганство, бездумне марнування часу) – "душевна порожнеча, 
убогість, обмеженість розумового життя по закінченні школи. Вони виникають на ґрунті обмеженості 
інтелектуальних інтересів у шкільні роки". Однією з причин злочину – це цілковита байдужість людини до 
того, що про неї думають рідні й близькі та інші люди. 
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Учений підкреслює: „Злочинність зовсім зникне в нашій країні лише тоді, коли кожна – буквально 
кожна людина – стане господарем власних вчинків, коли суворим суддею кожного стане власне сумління, 
коли людині буде соромно перед собою незрівнянно більше, ніж перед іншими” [5, 153]. 

Одна з причин злочинності серед молоді полягає також у тому, що багато молодих людей вступає в 
життя спустошеними байдужістю і безпосередністю батьків і відповідно дає педагогічні рекомендації щодо 
пропедевтики таких явищ у процесі виховної роботи з учнями. 

Червоною ниткою через праці В.Сухомлинського проходить ідея про те, що у вихованні підростаючого 
покоління почуття обов’язку перед законом, суспільством, людьми, самим собою – це справжня людська 
свобода, вона підносить людину. Тому, говорить учений, завдання виховання полягає у тому, щоб це 
почуття обов’язку було серцевиною свідомої дисципліни, без якої немислима школа, а відповідно і 
суспільство взагалі. 

Отже, реалізуючи мету й завдання виховання у навчально-виховному процесі системи освіти, 
оволодіваючи знаннями про природу, людину, науку, культуру, техніку, школа, вихователі повинні 
домагатися єдності та взаємозв’язку правового виховання з моральним, розумовим, трудовим, естетичним та 
фізичним вихованням. Учений уважає, що бездоганне й цілковите виконання законів, правових норм 
суспільства повинно стати виявом високої свідомості, завдання школи полягає у тому, щоб молоде 
покоління дивилося на відступ від норм моралі, закону як на тяжкий злочин [5, 36]. 

Важливо, підкреслює В.О.Сухомлинський, щоб у процесі морального, правового виховання учні 
розуміли, що таке мерзотне й огидне, добро і зло і щоб у них формувався гнів та огида до мерзотного й 
огидного, щоб у них появився особистий сором, котрий, як стверджує педагог, є могутньою протиотрутою 
від огидного і мерзотного, „сором – це образно кажучи, та глибока вода, на якій держиться човен честі, 
совісті, гідності”. Відсутність почуття совісті й нетерпимості до безсоромності веде до нестійкості особи у 
вчинках, оцінках і „саме такі найчастіше стають правопорушниками і злочинцями” [7, 564–565]. 

Тому вчителі, вихователі повинні насамперед володіти певним рівнем правової культури і вживати 
необхідних заходів щодо залучення учнівської молоді до книжки, музики, мистецтва з метою виховання 
розуму, почуттів, емоцій, що в позашкільні роки можливе тільки в процесі самовиховання, яке реалізується 
лише за умови, коли в шкільні роки особистість з об'єкта стала суб'єктом виховання. 

На основі аналізу причин появи правопорушень і злочинів Сухомлинський підкреслює, що 
правопорушення і злочинність – найбільш яскраві показники слабкості виховання, аналізує недоліки й 
помилки в цій справі: Те, що серед правопорушників і злочинців є діти, підлітки, юнаки і дівчата, не може 
залишати ні на хвилину спокійним педагога-людину, смислом життя якої є гармонія інтересів особи та 
суспільства. Ось чому правове виховання та підготовка майбутніх учителів до морально-правового 
виховання учнів – актуальна проблема вищої педагогічної школи. 

Як бачимо, правове виховання і формування правової культури підростаючого покоління, а відповідно 
й підготовку вчителів до цієї важливої частини виховного процесу, В.О.Сухомлинський розглядав у тісному 
взаємозв'язку з громадянським і моральним вихованням та формуванням правової культури майбутніх 
учителів. 
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Алла РАСТРИГІНА 

ЦІННІСНІ  ВИМІРИ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ  
В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

Постановка проблеми. Становлення вільної особистості, почуття власної гідності  якої формується на 
засадах загальнолюдських морально-духовних цінностей, є найголовнішою метою й  найхарактернішою 
ознакою виховних парадигм сьогодення.  Побудова сучасної теорії духовного розвитку людини,  на думку І. 
Беха, має скеровуватися фундаментальними особистісними цінностями, такими, як  духовна свобода, 
культура гідності, моральна раціональність та альтруїзм,  що задають наукову стратегію і тактику виховного 
процесу, акумулюють інноваційний методичний арсенал для досягнення суб’єктом  виховання морально-
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духовних розвивальних цілей [1, 7]. Ми повністю погоджуємося з вищеназваним автором у тому, що саме  
категорія „духовна свобода”  сьогодні визначається як вища, домінантна  особистісна цінність. 

Звертаючись до творчої спадщини видатного українського науковця й практика-просвітителя Василя 
Сухомлинського, маємо констатувати, що ще в 60-х роках ХХ сторіччя він наголошував на значущості  
зазначеної цінності, яка є корінням  морально-духовного обличчя людини. 

У працях Василя Сухомлинського поняття „ духовна свобода” відсутнє, оскільки його педагогічна 
діяльність припала на часи, коли інтереси держави виявлялися найголовнішими, коли свобода, 
індивідуальність, творча активність  відігравали  винятково службову роль і все це було прийнятне тільки в 
певних межах.  Визначаючи основною метою виховання „цілеспрямований вплив на розвиток особистості 
школяра”, радянська школа прагнула  сформувати  слухняного, дисциплінованого, схильного до стадності  
виконавця.   

Проте, звертаючись знову й знову до багатогранної педагогічної спадщини великого педагога, з 
великою мірою впевненості ми можемо стверджувати, що по суті його виховна система побудована за  
принципами педагогіки свободи, що розглядає теоретичні й практичні засади розвитку внутрішньої свободи 
особистості, її суб’єктності, здатності до свідомого й відповідального самовизначення, самостійного вибору 
та реалізації власного життєвого шляху. 

У своїх концептуальних  засадах виховна система В. Сухомлинського спирається на пріоритет духовної 
свободи як найважливішої ціннісної категорії, високий рівень розвитку якої забезпечується саме завдяки 
становленню вищезазначених характеристик у процесі виховання дитини. Висвітлення зумовленості 
педагогічних поглядів Василя Сухомлинського цінностями духовної свободи особистості, становлення і 
розвиток якої  відбувається  на ґрунті принципів вільного виховання є метою цієї статті. 

У центрі унікальної на той час концепції виховання Василя Сухомлинського стоїть дитина, духовне 
життя якої, її інтелектуальний, фізичний, естетичний розвиток поставлено в пряму залежність від ціннісних 
орієнтацій, ціннісного світосприйняття. 

Проголосивши найвищою цінністю виховання дитини її унікальність та неповторність, весь процес 
навчально-виховної роботи, В.Сухомлинський побудував на морально-духовних імперативах і цінностях, 
увів у педагогічну науку та шкільну практику такі ціннісні категорії, як совість, сором, любов, терпимість, 
співчуття, повага, шана, гідність та ін. 

Майже в кожному творі видатного педагога  висвітлюються питання  морального виховання дитини, де 
почуття власної гідності є  не тільки умовою прогресу суспільства й запорукою формування шляхетності 
особистості, а й становить серцевину її духовності, яка зростає на тлі  свободи й відповідальності.  Василь 
Олександрович писав:” У людському світі безліч доблестей, але одна доблесть є вершиною людяності – це 
почуття власної гідності” [2, 510]. А саме у вільному вчинку реалізується гідність вихованця. 

Будучи  не тільки педагогом-новатором, а й яскравим публіцистом, Василь Олександрович  писав, що 
найголовніше в його житті є любов до дітей [3, 28], і саме це почуття  стало основою його педагогічної 
системи, дієвість і спрямованість  якої у світ дитинства була зумовлена іманентно  властивими їй 
принципами  виховання   вільної особистості. Звертаючись до вчителів,  Сухомлинський писав: ”Які б грані 
людської волі, розуму, серця й мудрості  вашої особистості не відкривались перед  дитиною.... вони мають  
розкриватися на фоні головного – поваги до людської гідності, піднесення Людини [4, 125].  

Саме з цінностей духовної свободи виходив, на наш погляд, корифей української педагогіки, вважаючи 
головною метою навчально-виховного процесу вільний та різнобічний розвиток особистості школяра, й 
саме тому обґрунтовані ним ідеї  про бережливе ставлення до дитини, глибоке вивчення її духовного світу, 
готовність допомогти їй у самовизначенні й самовдосконаленні живуть і втілюються в практиці роботи 
школи й сьогодні. 

Про пріоритету цінність особистості дитини  над будь-якими іншими цінностями  йдеться у монографії  
Василя Сухомлинського „Духовний світ особистості школяра”, у працях „ Людина – найвища цінність”, 
„Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості” та ін., де автор пропонує організовувати  виховання 
і навчання з урахуванням природи людської особистості взагалі, розуміння законів її розвитку, а також 
особливостей кожної дитини як індивідуальності й наголошує на неможливості втискування  її у певний 
шаблон. Своєрідність цього уявлення полягала в тому, що важливим і необхідним уважався не стільки сам 
індивідуальний підхід, скільки його мета, те, заради чого він здійснювався – збереження і розвиток 
особистості кожної дитини. 

Уважаючи кожну конкретну дитину початковим моментом й одночасно головною метою та 
результатом педагогічного процесу, мудрий учитель спрямовував останній на збереження і розвиток у 
дитині її індивідуального образу, надання всіх необхідних умов для особистісної самореалізації.  Це стало 
можливим насамперед при глибокому проникненні в суть кожної особистості,  виявлення закономірностей її 
розвитку. В передмові до праці, присвяченій світу дитинства  „ Серце віддаю дітям”, Сухомлинський писав: 
”Я прагнув розповісти про те, як ввести маленьку людину в світ пізнання навколишнього середовища... як 
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пробудити в її душі благородні почуття й переживання, як виховати людську гідність, віру й добре начало в 
людині”. Він був абсолютно впевнений в тому, що навчання є важливою, але не єдиною сферою духовного 
життя дитини, для розуміння  особливостей становлення особистості дитини,   вихователь  має  знати  душу 
дитини, її почуття і прагнення [3, 30].  

Дбайливе ставлення до дитини як до "паростка" особистості, що закономірно випливає з ідеї 
самоцінності особистості, у практиці роботи директора  Павлиської школи доповнюється принципом 
самоцінності дитинства, що стверджує самодостатнє значення дитячого періоду життя, підкреслюючи його 
своєрідність і накладаючи заборону на підхід до дитинства з утилітарними мірками. „Дитинство, – пише 
Сухомлинський, –  найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а дійсно 
яскрава й самобутня сторінка  життя” [3, 33] і далі:” ..що випущене в дитинстві, практично неможливо  
наздогнати у зрілі роки..” [3, 75]. 

Ставлячись до дитинства в цілому як до унікального періоду життя, у якому закладається фундамент 
майбутньої біографії людини, великий педагог під час організації навчально-виховного процесу, пошуку 
прийнятних методів й організаційних форм виховання та навчання керується  саме принципом „виходити з 
дитини"  й прагнучи краще зрозуміти дитину, він дивитися на світ її очима: ”Маючи доступ у казковий 
палац, ім’я якому – дитинство, я завжди вважав за потрібне бути в якійсь мірі дитиною” [3, 27]. Саме тому 
його школа стала школою радості для дітей, навчання – природним станом дитинства, складовою  частиною 
дитячого  життя. 

Педагогічна програма  Сухомлинського  щодо вільного та різнобічного розвитку особистості через 
систему відношень Радості, Краси, Добра, Справедливості  передбачала створення в житті кожної дитини  
саме такої  гармонії, яка сприяла б не просто розвитку окремих якостей, а гармонії розвитку особистості в 
цілому, її самосвідомості й здатності до відповідального самовизначення. Відчуття  ж дитиною щастя багато 
в чому залежить від того, наскільки природно, природовідповідно організоване дорослими її життя,  згідно 
із законами її внутрішньої природи й законами навколишнього світу.  

Василь Олександрович, будучи щирою і відвертою людиною, зізнавався, що не може без глибокого 
болю в серці дивитися на те, як спотворюється природне життя дитини, коли школа виснажує її сили,  коли 
вчитель забуває про  врахування специфіки дитинства як особливого соціокультурного й природного 
феномена, про  необхідність урахування своєрідності особистості зростаючої дитини.  

Великого значення у вихованні вільної особистості Василь Сухомлинський  надавав навколишньому 
середовищу. Розмірковуючи про те, що  „ ..можливо, все те, що приходить  на розум і серце дитини з книги, 
з підручника,  з уроку саме тому й приходить, що поряд з уроком – навколишній світ...” [3, 62], він  створив  
досконало дійову систему виховання дітей на лоні природи, залучення  їх до невичерпних витоків народної 
мудрості, якими користувалися і користуються діди, батьки, матері, виховуючи своїх дітей. Особливої уваги 
в практиці роботи  Павлиської школи заслуговував тісний контакт школи із сім'єю, перетворюючи  їх у 
єдине ціле, у певну спілку з виховання і навчання дітей заради їхнього вільного творчого розвитку. 

В.Сухомлинський  добре розумів, що дитина за своєю природою є дослідником і винахідником і для неї 
природним є бажання в будь-яких сферах діяльності виявляти самостійність, виконувати що-небудь по-
своєму. Тобто творча діяльність дітей є тією „...особливою сферою їхнього духовного життя, самовираження 
й самоствердження, де яскраво розкривається  індивідуальна самобутність кожної дитини” [3, 67], й 
наголошував, якщо ставити за мету всебічний розвиток особистості, то всі її сфери мають бути приведені в 
активний стан через залучення дитини до різноманітних видів діяльності: інтелектуальної, художньо-
творчої, ігрової, трудової, спілкування тощо.  Отже, найважливішою вимогою до діяльності, до якої повинна 
була залучатися дитина, ставав її вільний творчий характер й тільки  за таких умов  
„... творчість стає засобом перетворення світу й особистість людини зливається зі своїм духовним 
надбанням”[3, 523]. Дитяча творчість немислима в умовах насильства, й творчі сили, які властиві 
особистості від народження, можуть повністю розкритися тільки в умовах свободи.  

Василь Олександрович  був переконаний, що дисципліна, виражена у формі заборони, є найгіршим  
видом виховання [3, 16] й, усвідомлюючи необхідність надання дитині  свободи самостійного вибору та 
самовизначення для  реалізації власного життєвого шляху, наполегливо пропагував думку про те, що 
погляди вихованців на життя, природу, суспільство, на самих себе мають утверджуватися вільно й 
самостійно. Обмеження, що приходять ззовні, як щось стороннє щодо життя дитини, він розумів як такі, що 
суперечать суті дитячої природи, а також спрямованості особистості на досягнення власних цілей у житті, 
ставлять під сумнів самоцінність особистості: „ не можна навіть думки допустити про те, що навчання – це 
насильство над душею людини, класна дошка – поневолення дитячої свободи”[3, 33].  

Тобто проголошена  принципом самоцінності особистості необхідність діяти згідно з природою дитини 
надавала  педагогічній діяльності  педагога-новатора імпульс до дії принципу природовідповідності,  який, у 
свою чергу, міг бути реалізований тільки в єдності з останнім. Для свого ж здійснення принципи 
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самоцінності особистості, самоцінності дитинства, природовідповідності  й гармонізації навколишнього 
середовища  потребували умов свободи. 

Відповідно до принципів вільного виховання насамперед свобода ототожнюється  з відсутністю будь-
яких форм насильства над особистістю в процесі її виховання і навчання. Будь-яке насильство, будь-який 
зовнішній вплив з метою формування певного типу особистості із заздалегідь наміченими рисами   
призводить до відхилення  від природно визначеного образу особистості. 

Під насильством розуміється  не тільки наявна в школі система покарань, але й більш тонкі, замасковані 
під зовнішню дисципліну форми впливу на учнів. Діти в школах не мали права висловлювати своє 
задоволення або незадоволення уроком, учителем, боялися відкрито задати запитання з важкого матеріалу. 
Насильство породжує страх, з яким учні чекають запитань учителя, небажання відвідувати школу, яке 
відчувають діти, лише підкоряючись силі зовнішніх, від них незалежних обставин. Насильство виявляється і 
в тому, що головними дитячими доброчесностями проголошуються слухняність і спокійність .Невільна 
школа вимагає неприродних стимулів до учіння. Ними в традиційній школі є оцінки й екзамени, які, крім 
того, відіграють роль контролю за діяльністю вчителя.  

Насильство набуває чисто фізичної форми навіть без покарань. Необхідність сидіти нерухомо за 
партами, не роблячи ніяких рухів, маючи право лише підняти руку, призводить також до фізичних мук. 
Несвобода виявляє себе і в одноманітності методів навчання, шаблонній побудові всіх уроків, жорстко 
регламентованому розпорядку шкільного дня, бо при такому характері навчання здійснюється насильство 
над природою дитини, не враховуються закономірності її розвитку, а також зневажаються її людські права. 
Багаторічні педагогічні  пошуки великого українського педагога були спрямовані на подолання  всіх тих вад 
традиційної педагогіки, які викликають у школярів категоричне небажання  вчитися. Він розумів, що дитина 
передусім має право  на свободу самовираження і не повинна підкорятися волі й бажанням вчителя, навіть 
тоді, коли останній  вимагає  цього із найкращих міркувань [3, 523].  

Вільний розвиток особистості передбачає надання останній свободи вибору. При цьому свобода не 
ототожнюється з вседозволеністю. Свобода вибору означає можливість для людини йти своїм власним 
шляхом, наскільки дозволяють закони навколишнього світу природи й соціуму, інтереси інших людей, які 
теж мають право на свободу. Свобода мислиться  нерозривно пов'язаною з відповідальністю особистості за 
власний вибір. Саме з таких позицій оцінюється певна еволюція поглядів Василя Сухомлинського. 

Наприклад, якщо на початку своєї діяльності він визнавав можливість застосування в деяких випадках 
такого методу, як покарання, то з набуттям практичного досвіду багаторічного спілкування з дітьми 
категорично змінив свою позицію, розуміючи, що тільки за умови усвідомлення дитиною себе як  вільної 
особистості можна забезпечити її дійсно вільний розвиток. 

За словами самого Василя Олександровича,  його педагогічний досвід не  є чимось сталим й  
непорушним і має кожним педагогом творчо переосмислюватись, відбираючи, крихітка за крихіткою, 
найбільш цінні надбання й збагачуючи його новими творчими  доробками [3,370]. Вслід за 
В.Сухомлинським виріс і розвинувся цілий рух педагогів-новаторів, що  працюють на засадах  педагогіки 
свободи, але першим, хто у вітчизняній педагогіці звернувся  до  цінностей  духовної свободи  у вихованні 
дитини, був Василь Сухомлинський.  
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Людмила БОНДАР 

В.СУХОМЛИНСЬКИЙ: ГАРМОНІЯ ТВОРЕННЯ ЛЮДИНИ 

Серед багатотисячної когорти працівників народної освіти ХХ ст., що здобули заслужену пошану і 
славу, виділяється постать Василя Олександровича Сухомлинського, який 22 роки працював директором 
Павлиської середньої школи на Кіровоградщині. Він – представник гуманістичної педагогіки, яким 
пишається український народ.  

У своїх працях та гуманістичній практиці В.Сухомлинський намагався розв’язати складне питання 
педагогічної науки – подолати девальвацію загальнолюдських гуманістичних цінностей. Гуманізм, 
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людиноцентризм, людинознавчий підхід, спрямовані на демократизацію і гуманізацію шкільного життя, на 
духовне піднесення особистості, займають центральне місце в його педагогічній спадщині. 

Аналізуючи педагогічні праці видатного педагога (“Серце віддаю дітям”, “Як виховати справжню 
людину”, “Народження громадянина”, “Сто порад учителеві”, “Моральні заповіді дитинства і юності”, 
“Листи до сина” та ін.), переконуєшся, що він постійно працював з дитиною, прагнув пробудити її духовний 
світ. Василь Олександрович вважав розвиток людини надзвичайно складним процесом, у якому беруть 
участь багато факторів, але всі вони спрямовані на визнання людини як абсолютної цінності. Він 
стверджував, що “в світі є єдиний вимір багатства, краси, величі – людина... Пізнаючи навколишній світ, 
людина з дитинства повинна пізнавати людину – її думки, почуття, найтонші й найскладніші порухи душі, 
прагнення поривання” [10, 609–610]. 

Гуманність – основний критерій значущості людини, за В.Сухомлинським, а “майстернею гуманності” 
він уважав школу. У своїй праці “Листи до сина” він наголошує на тому, що необхідно прагнути “стати 
людиною”. Звертаючись до сина, зазначає: виховуй у собі Людину, людську душу, прагни стати 
“справжньою людиною”, адже “більше, ніж будь-коли, ми повинні зараз думати про те, що вкладаємо в 
душу людини” [7, 609]. 

Найважливішою проблемою видатний педагог уважав “олюднювання знань”, “одухотвореність 
викладання благородними високими почуттями”, а людину “найважливішим об’єктом пізнання”. Особливо 
актуальними нині є слова В.Сухомлинського: “Виховуючи, я насамперед пізнаю людину, розглядаю ті 
численні грані її душі, в яких десь затаїлося те, що вийде з людини, якщо до цих граней уміло доторкнутися 
і відшліфувати їх” [7, 601]. З-поміж інших, подібних за значенням явищ, стверджував В.Сухомлинський, 
надзвичайно важливо, як уходить істина в духовний світ Людини і як Людина, котру ми виховуємо, входить 
у світ істини. Адже істина – в суті всього того, що ми бачимо, робимо, а “Праця і Людина, Людина і Праця – 
ось мати і батько всіх істин” [7, 605].  

За тридцять п’ять років педагогічної діяльності В.Сухомлинський розробив систему бесід з 
людинознавства – розповіді про Людину. Їхня мета полягає у тому, щоб “підносити людину”, “відкривати в 
кожному серці джерело людської гордості”. “Піднесення людини, – писав педагог, – я уявляю собі як 
глибоку моральну роботу розуму і серця” [8, 467]. Саме з бесід із людинознавства школярі “черпають 
неперехідні людські цінності”. У Павлиській середній школі проводилися як колективні, так і індивідуальні 
бесіди з людинознавства. Вони були основою ідейного загартування школярів. В.Сухомлинський зазначав, 
що такого предмета, як людинознавство, ні в середній школі, ні у ВНЗ не було. На його думку, й немає 
потреби вводити окремі години на цей предмет. Але “людинознавством, – наголошував він у статті “Думки 
про шкільне виховання”, – має бути пройнята вся навчально-виховна робота школи і вузу” [5, 392]. “Ніхто 
не заставить,  – пише педагог у статті “Що таке добро і зло”, – мене відмовитись від переконання: головним 
предметом у радянській школі повинно бути людинознавство. І не лише у школі, але і в кожному інституті. 
Для мене в школі це головний предмет” [4, 8]. 

1967 року В.Сухомлинський опублікував у журналі “Народное образование” (№ 2–12) “Этюды о 
коммунистическом воспитании”, де теоретично обґрунтував актуальні проблеми виховання гармонійної 
високогуманної особистості. Після виходу в світ двох номерів журналу Б.Лихачов, В. Кумарін, Л.Гордін, 
В.Коротов в Учительской газете» піддали гострій критиці “Этюды”, особливо ідеї, що стосувалися 
гуманізму, людяності. На захист ідей В.Сухомлинського виступили Ф.Кузнецов (“Литература в школе”), 
О.Левшин (“Литературная газета”). Сам Василь Олександрович підготував відповідь Б.Ліхачову, датовану 
19 січня 1968 р., і опублікував її лише через десять років (1978 р.) у журналі “Юность” (№ 4). На жаль, в 
“Учительской газете” вона не була надрукована. Прагнучи висловитися докладніше, видатний педагог 
підготував “Письма к сыну”.  Твір написаний 1967 року і вперше був опублікований у “Вибраних творах” 
(т.3). Видання посмертне, що ґрунтується на рукописі, взятому з архіву Василя Олександровича. Окремим 
виданням ”Письма к сыну” вийшли 1987 року. У листі до сина “Что такое добро и зло”, присвяченому 
згаданій вище полеміці й уперше підготовленому до друку його донькою, академіком АПН України 
О.Сухомлинською, автор висловив свій погляд, дав відповідь опонентам. Подаємо уривок з цього листа: “... 
мене звинувачували в тому, що я “ввів туманне поняття, що називається людяністю”. Це звинувачення 
здивувало мене... Людяність, лише тоді і людяність, коли вона меч. Кращі людські риси у своїх вихованців я 
виховую саме для того, щоб вони були не лише ласкавими, але й суворими, не тільки сердечними, але й 
безпощадними. 

Мене звинувачували також в “абстрактному гуманізмі”. Що це таке? Я пояснюю тобі ось як: це коли 
мова йде про любов до людини взагалі, не говориться, про яку людину йдеться, в яких умовах вона живе 
тощо. Це несправедливе звинувачення, я його не заслуговую, сину. Я не можу погодитися з тим, що дитину 
потрібно любити з якоюсь обережністю, що в людяності, чуйності, ласкавості, сердечності криється якась 
загроза. Мені це здається просто якоюсь безглуздістю. Адже я – вчитель, вихователь дітей, адже я 
продовжую себе в своїх вихованцях, адже якщо мої уста вимовляють або моє перо пише слова “людяний, 
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гуманний, сердечний”, то мова йде не про якусь абстрактну людину поза часом і простором, а про любов до 
наших радянських дітей. Я люблю їх беззастережно і без якої б то не було остороги. Я переконаний, що 
лише людяністю, ласкою, добротою – і простою людською добротою можна виховати справжню людину” 
[4, 4]. 

В.Сухомлинський розходиться з офіційною педагогікою, вибравши свій шлях – шлях гуманістичної 
педагогіки. Його філософсько-педагогічні погляди помітно відрізнялися від загальноприйнятих, не збігалися 
з офіційною доктриною формування особистості. Видатний педагог ставить людину на перше місце і 
розглядає її з погляду високої моралі, гуманізму. Виховання в людині всього людяного покладено 
В.Сухомлинським в основу педагогічної теорії і практики.  

Як стверджує О.Сухомлинська, у 50-х – на початку 60-х років Василь Олександрович розпочинає 
створювати свою концепцію, яка йшла всупереч  із загальноприйнятою у Союзі практикою. Відкидаючи 
казармене виховання, він розвивав нехарактерні для радянської педагогіки ідеї, у тому числі ідеї виховання 
свободи вибору, свободи волі, самоцінності й неповторності кожної окремої особистості, що привело його 
до суперечності з офіційною педагогікою, до дискусії з Л.Гордіним, В.Коротовим, Б.Лихачовим. В.Кумарін 
як головне звинувачення назвав той факт, що В.Сухомлинський «визнав теорію “вільного виховання” [3]. 
Різкої критики зазнали моральні заповіді. Саме доброту, увагу, любов до дитини намагалися видати за 
“абстрактний гуманізм”. Однак, рядки “Этюдов о коммунистическом воспитании”, стверджує 
М.Богуславський, випромінюють такі святі для павлиського педагога істини, як довіра і повага до дитячої 
особистості; перетворення навчальної діяльності школярів у захопливий, насичений творчими відкриттями 
процес; обмеження сфери впливу колективу на особистість; виховання без покарань; переконаність у тому, 
що людину можна виховати лише добром [1, 15]. Цим самим він заперечував Л.Гордіну, що позиція поваги 
до дітей, яка не спирається на вимогу, може призвести до рецидиву другої крайності – вільного виховання. 

Духовне оновлення суспільства відбуватиметься тоді, коли оновлюватимуться людські душі, коли 
кожна окрема людина буде готова долати в собі погані якості: безчестя, брехню, рабську покору, 
марнолюбство, споживацтво, жорстокість. На долю нинішнього покоління випало багато труднощів: на фоні 
економічної розрухи занепадає мораль, зростають безкультур’я, безвідповідальність, жорстокість, а інколи 
абсолютна нетерпимість та озлоблення у стосунках між людьми.  

Нині вплив некерованої сфери на школярів виявляється сильніше за організовані педагогами заходи. Із 
зростанням джерел виховного впливу складається така ситуація, коли вчитель має тримати в полі зору всю 
життєдіяльність вихованців, аналізувати, оцінювати потік інформації і спрямовувати їхню діяльність у 
позитивне русло, будуючи свої стосунки на принципах співробітництва, виявляючи максимум довіри та 
поваги до особистості.  

Аналізуючи стан і труднощі виховання, Василь Олександрович звертає нашу увагу на вчительську 
любов до дітей. Саме вчитель, на його думку, має зрозуміти глибокі внутрішні переживання дітей, звернути 
увагу на огрублу душу, вилікувати від зла й допомогти маленькій людині не втратити віру в добро. 
Виходячи з цієї ідеї, В.Сухомлинський пише про необхідність побачити в цій спотвореній душі людину й 
спробувати подивитися на світ очима дитини, уявити себе на місці школярів, розібратись у найтонших 
рухах дитячої душі, зрозуміти її особливості, співпереживати, виявляти віру в людину, у “добре начало в 
ній”, розуміти серцем та обережно здійснювати свою духовну владу, “творити людську вихованість”. 

Заслуговують на увагу поради вихователям, серед яких:  
- вихованою дитину роблять радість, щастя, життєрадісне світосприймання. Справжня гуманність 

педагогіки полягає у тому, щоб берегти радість, щастя, на яке має право дитина;  
- вихованою дитина стає у тому разі, коли середовище, у якому вона спілкується з природою і людьми в 

роки дитинства й отроцтва, робить її серце неспокійним, тривожним, тендітним, уразливим, тонким, 
ніжним, чуйним, – йдеться про культуру почуттів, високорозвинену здатність бачити поруч себе людину; 

- людину робить вихованою її глибока віра в іншу людину; 
- вихованою людину робить краса (якщо є три попередні умови), точніше – духовне життя в світі 

прекрасного [11, 152–155]. 
У Павлиській середній школі учні, “подорожуючи морем людських взаємостосунків”, прагнули робити 

добро. Саме на “уроках повинності” вчителі наводили факти, де яскраво розкривалася людська повинність. 
У такі хвилини діти замислювалися, слово повчання доходило до дитячих сердець, “падало на благородний 
ґрунт і давало хороші сходи”. Кілька десятиріч збирав Василь Олександрович хрестоматію, яку назвав 
“Книгою про красу обов’язку”. Це оповідання про людей, благородство яких – у виконанні обов’язку перед 
Батьківщиною, суспільством, перед близькою, рідною людиною. Оповіданнями про красу обов’язку діти 
немовби готуються до життя в ім’я обов’язку. Звертаючись до школярів, В.Сухомлинський писав: “Умій 
відчути в собі Людину”, умій “співпереживати, співчувати і бути скромним, вимогливим до себе”, 
“оберігати себе й інших від зухвальства, настирливості, надокучливості”, “пробуджуй у собі докори 
сумління”, “розвивай чутливість своєї совісті”, “оволодій дисципліною душі” [10].  
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Творче переосмислення і застосування ідей В.Сухомлинського повертає нас до його праць. У “Листах 
до сина” він визначає пріоритет ролі людини, її відповідальність за себе і свої вчинки. Кожна особистість 
мусить відчувати відповідальність, пов’язану з свободою «вільних кроків”. Він надавав великого значення 
вихованню вільної особистості. “Бути вільним”, за Сухомлинським, – це “вміти робити вчинки так, як це 
вимагають інтереси  народу” і “відповідати за все”. Адже вільна людина – це та, яка творча, що має свободу 
у сферах діяльності і яка володіє силою волі, керується у своїх вчинках моральними категоріями та 
загальнолюдськими цінностями, яка повинна жити в згоді зі своєю совістю і самовдосконалюватися. 

В. Сухомлинський радив влаштовувати диспути на теми “Кого я вважаю взірцем для наслідування”, 
“Людський ідеал та ідеальна людина”, “Моральність і краса”. Учений наголошував на тому, щоб поруч із 
школярами завжди був вихователь, який уміє виховувати “справжню людяність”. Як зазначає 
Г.Мединський, “Письма к сыну” – “це не інструкції і не рецепти, це – думка, осмислення життя, його 
проблем і ситуацій у їхньому моральному і – навіть ширше – в загальнодоступному плані” [2, 4]. Ця 
педагогічно-публіцистична праця є органічним продовженням думок педагога про виховання, висловлених 
у книгах “Серце віддаю дітям”, “Як виховати справжню людину” й особливо “Народження громадянина”.  

Книга В.Сухомлинського “Як виховати справжню людину” складається із циклу повчань про 
формування в дітей високої ідейності і громадянськості; гуманістичних рис характеру; моральних якостей і 
норм поведінки; почуттів любові до знань і вчителя; розуміння життя, добра і зла в ньому, а також краси в 
природі й суспільстві. Видатний педагог був глибоко переконаний, що ми народжуємося людьми, але 
Людиною треба стати; вона має жити у світі моральних цінностей, віддано любити й непримиренно 
ненавидіти, виховувати “пам’ять серця”, дбати про джерела загального добра, про залежність щастя від 
щастя суспільства. 

Однією з найтонших сфер духовного життя людини В.Сухомлинський уважав “вірність обов’язку 
людини перед людиною”. Павлиські вчителі у своїй практичній діяльності велику увагу звертали на 
проведення “уроків байдужості” й “уроків “повинності”, на виховання у школярів “співучасті думки й 
серця”, “прагнення до людини”, уміння “оберігати й шанувати людину як найвищу цінність”, 
співпереживати й співчувати. В.Сухомлинський писав: “…збуджуйте думку – це одно з важливих завдань 
виховання” [11, 200].  

Хто уважно читав праці видатного педагога, то обов’язково зустрічав і використовував у своїй 
практичній діяльності розроблені ним заборони “Десять Не можна”, моральні правила про “Дев’ять 
негідних речей”, етичні повчання, “Закони виховання мужності”, внутрішні закони особистості, за якими 
вона будує своє життя, та ряд правил, що склалися в системі виховної роботи Павлиської середньої школи. 
Великого значення в етичному вихованні маленьких дітей надавалося “подорожам до джерела думки”, 
“урокам мислення”. Виховуйте “потяг до бажань, гідних високого імені людини... Дитина повинна знати, 
зрозуміти, що є три речі: можна, не можна і треба”, – писав В.Сухомлинський [11, 382–393]. 

Цікаво й повчально перечитувати праці Василя Сухомлинського, який, власне, і сьогодні залишається 
до кінця не прочитаним. Наведені міркування дають змогу зробити такі висновки:  

1. В.Сухомлинський є основоположником людиноцентрованого підходу в педагогіці в Україні. 
2. У центрі уваги В.Сухомлинського була цілісна особистість дитини, звернення вихователів до 

внутрішнього світу дитини. 
3. Педагогічна спадщина В.Сухомлинського допомагає усвідомити,  

  що гуманізація освіти – це олюднення педагогічного процесу, 
гармонізація особистості кожного педагога й кожного вихованця. 

4. В.Сухомлинський уважав головною метою навчально-виховного процесу вільний та різнобічний 
розвиток особистості школяра. 

Єдність внутрішньої і зовнішньої краси – це естетичне виявлення моральної гідності. “У Куточку Мрії” 
загораються “вогники покликання”, а з “Куточка Думки” починається залучення до наукових знань, 
стверджував педагог. Фільтруючи педагогічні істини через власний практичний досвід, В.Сухомлинський 
гордо підніс естафету боротьби за справжню Людину. Він створив свою людинознавчу методологію, що 
ґрунтується на силі розуму й людяності і є надійним фундаментом демократичних засад навчання та 
виховання. 
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Ли ЧЖЭНЬСИ 

БЛЕСК ЧЕЛОВЕЧНОСТИ В РУИНАХ  – КИТАЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ  
И УЧЕНИКИ В ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ 12 МАЯ 

В своем бессмертном произведении «Сердце отдаю детям» Сухомлинский написал такой   рассказ: 
Януш Корчак был воспитателем «Дома сирот» в населенном районе евреев. Гитлеровцы решили сжечь 

этих бедных детей в печи. Они приказали Янушу Корчаку сделать выбор: либо бросить детей, либо сгореть 
с ними вместе. Он без всякого сомнения выбрал второй вариант. Немец сказал ему: «Мы знаем, что вы 
хороший доктор, вам не надо УМИРАТЬ». Януш Корчак ответил: «Ни в коем случае не продам свою совесть». 
Так он погиб вместе с детьми. И перед смертью он не забывал успокаивать детей, помагая им встретить 
смерть. 

Сухомлинский так рассудил: «Жизнь Януша Корчака, его подвиг изумительной нравственной силой и 
чистотой глубоко вдохновил меня. Я понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им 
свое сердце». 

По мнению Сухомлинского, настоящий воспитатель должен отдать любовь и даже жизнь. 
Современные китайские учителя, занимаясь воспитанием в мирное времяа, не имеют возможности 

стать Янушем Корчаком, но перед стихийной бедой они тоже охотно отдают детям все, в том числе жизнь. 
12-ого мая 2008г. в уезде Вэньчуань провинции Сычуань произошло землетрясение величиной 8 

баллов. Это произвело на китайских воспитателей неизгладимое впечатление на всю жизнь. 
После землетрясения нашли одну учительницу английского языка Сян Цянь из школы Лунцзюй в 

городе Шифан. Ее тело было разбито на три части, зато ее руками она крепко обнимала трех детей. Таким 
образом, своей жизнью она защитила учеников от стихийного бедствия. Все были растроганны до слез от 
героического поступка учительницы Сян Цянь. Отец Сян Цянь тоже учитель, он работает замдиректором в 
другой школе Наньцюань. Увидев лицо погибшей дочери, он был объят горем и печалью, непрерывно 
повторяя: «Тебя понимаю, тебя понимаю». «Учитель должен так поступать! Должен!» 

В городе Шифан в момент землетрясения ученики первого класса центральной школы Минчжу были 
так испуганы,что чуть не потеряли сознание и совсем не знали, как спасаться. Учительница филологии 
Юань Вэньтин схватила одного ребёнка на руки и ринулась из аудитории. Затем она опять вбежала в 
аудиторию и схватила другого. Раз, два, три... Вдруг здание рухнуло.... Когда она упала, в ее руках были два 
ученика. Во дворе остались 13 спасённых ею учеников. Юань отдала свою жизнь в свои 25 лет, а через 
несколько дней у неё должна была быть свадьба. Увидев ее фотографию в интернете, читатели расплакались 
от горя: «Учительница Юань, Вы самая красивая девушка на свете!» 

Когда жители села Инею уезда Вэньчуань разобрали угол корпуса пострадавшей сельской школы, они 
окаменели от зрелища: один мужчина, стоя на коленях в руинах, держал в своих руках двоих детей. Дети 
остались в живых, но он уже умер! Руки так крепко держали детей и уже закоченели, что спасателям 
пришлось отпилить их для спасения детей. Это был 29-летний учитель Чжан Мия. «Оторвать мои крылья и 
подарить тебе, чтобы ты полетел» – Чжан Мия, который любил петь, подтвердил эти слова песни своей 
жизнью и охранял ворота жизни своим телом и кровью для своих учеников. 

15 учителей в школе Цзюйюань города Дуцзянянь начали эвакуировать учеников при возникновении 
землетрясения и избавили учеников от опасности. Но 5 учителей ушли навечно от своих любимых 
учеников. 4 детей этой школы погибли, и в момент возникновения землетрясения эти учителя без 
исключения эвакуировали учеников своей группы. 

Когда вырвались из когтей смерти 70 детей из школы Надежды им. Люханя в деревне Хайгуан при 
поселке Цюйшань под руководством 9 учителей, то перевалили через горы и в конце концов прошли зону 
сильного землетрясения. Они оставили надежду для школы Надежды. 7 родственников одного из этих 
учителей погибли. 
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Эти учителя, обыкновенные в обычные дни, стали героями во время стихийного бедствия, и погибшие, 
и живые. 

Я вспомнил детскую песню, которая в последние дни распространялась в районах землетрясения: 
«Тяжелая стена давила на тело учителя. Мы, находясь под его телом, очень его слушались». Это самое 
трогательное из всех стихотворений, которые я читал. 

12-ого мая человечность китайских учителей блестит в бесчисленных руинах. Этот блеск пробил 
ночное небо и заставил весь мир обливаться слезами. 

При возникновении землетрясения ученик второго класса начальной школы Юйцзыси в селе Инею 
уезда Вэньчуань Лин Хао вместе с товарищами попытался выбежать на улицу из корпуса, не успев 
выбежать, они остались под руинами. 

Староста, маленький Лин Хао вел себя как взрослый. Он начал с товарищами петь песни и утешал 
плачущих учениц. Пропев последнюю песню «Великий Китай», девочки больше не плакали. После 2-
часовой трудной борьбы маленький и умный Лин Хао, наконец, успешно выполз из-под руин. Но в то время 
несколько товарищей еще лежали под руинами. 9-летний Лин Хаоне убегал ,как другие растерянные 
ученики, но сново спокойно вернулся в руины и спас двух товарищей, которые лежали рядом в руинах, и 
привёлл их к директору. В процессе спасения Лин Хао получил много травм головы и верхней части тела. 
Избавившись от руин, Лин Лао понял, что уже потерял связь с родителями, которые занимаются временной 
работой в другом городе. Взволнованный Лин Хао остался вместе с 14-летними сестрами в селе Инею на два 
дня. 14-ого числа все они со своими земляками начали пешком выходить из села Инею по тропинке. После 
7-часового тяжёлой ходьбы они пришли в город Дуцянянь, и потом встретились с двоюродным братом из 
города Чэнду. Лин Хао – именно тот, кто вместе с знаменосецем китайской команды Иао Минь шёл вперёд 
и в день открытия Олимпиады. 

Хэ Цуйцин, ученица первого класса средней школы Муюй в уезде Цинчуань города Гуанюань, была 
спасена из руин после 3 дней пребывания в земле. Во время землетрясения она можно было бы безопасно 
выбежать: у нее была привычка вставать пораньше во время обеденного перерыва. При возникновении 
землетрясении она уже вышла из общежития. Но вдруг она почувствовала колебания земли под своими 
ногами. «Землетрясение!» – она кричала и спешила выбежать. Но после нескольких шагов она вдруг 
вспомнила, что в комнате еще спят 14 девочек. Надо срочно их разбудить! Хэ Цуйцин без всякого колебания 
вернулась, закричала «Землетрясение!» и разбудила подруг. Все были разбужены и начали выбегать. Но они 
не успели выбежать, здание общежития рухнуло при сильной качке. Хэ Цуйцин с подругами была погребена 
под руинами. Они помогали друг другу, и договорились между собой выжить. Чтобы сохранить физическую 
силу, они даже по очереди звали на помощь. Через три дня Хэ Цуйцин была спасена. В тот же вечер ей 
оказали медицинскую помощь. Но произошёл некроз правой голени. Ей пришлось сделать ампутацию. 
После этого, когда ее спрашивали, жалела она о своем поступке или нет, эта 13-летняя девочка сказала в 
ответ: «Я жалею, что не смогла спасти больше ребят!» 

9-летний Сю Чжунчжэн был учеником третьего класса новой начальной школы в городке Дуцянянь при 
городе Чэнду провинции Сычуань. После землетрясения он находился между столами и стульями в руинах 
и получил легкую травму. Когда он с маленькими товарищами разговаривали, он услышал голос 
учительницы Чжоу. Она считала «раз, два, три» и просила учеников вместе звать на помощь. Голос 
учительницы придал ему смелости. Сю Чжунчжэн уговаривал ребят: «Не бойтесь! Вокруг так темно. 
Давайте играть в игры и посмотрим, кто больше всех смелый и не боится темноты.» Со временем он 
почувствовал голод и жажду. Когда он из-за голода проснулся, он начал грызть твердый стол, представляя 
себе, что это не стол, а лапша быстрого приготовления. Под его руководством ребята запели гимн: 
«Вставайте, люди, не желающие быть рабами...» Песня донеслась из руин. Услышав ее, спасательный отряд 
быстро пришел к ним. Они дали две бутылки минеральной воды. Сю Чжунчжэн передал воду другим 
ребятам, а сам облизывал свои пересохшие губы.  

Чэндуская экспериментальная школа Ухоу в провинции Сычуань Китая, в которой я работаю, не 
находится в районе бедствия. Но она тоже пережила сильное потрясение. Поэтому тот день тоже произвел 
на меня, моих коллег и учеников сильное впечатление, и мы его не забудем. 

Впервые минуты землетрясения все учителя и ученики были эвакуированы на широкую площадку без 
опасности. Хотя все еще находились в шоке, но я, как директор, наконец, успокоился: 3000 учеников и 
учителей остались живы и без ранений. 

Меня больше всего растрогал один из наших учителей. Один ученик сказал мне: «Наш учитель Хуан 
Цзин имел хорошее самообладание. Он попросил нас не волноваться и по очереди выбегать на площадку. 
Но сам он не двигался. Это очень волновало нас!  

Могу без всякого преувеличения сказать: в тот момент каждый учитель в нашей школе так поступал. 
Несколько дней спустя ученики написали мне много записок, в которых хвалили своих учителей. Здесь 

я представлю две из них: 
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«Уважаемый директор Ли! 
Я ученик 15-ой группы третьего класса нашей средней школы. В полдень 16-ого мая при сильных 

остаточных толчках ребята очень испугались. В то время наш классный руководитель Ян Цуйжун 
находилась на первом этаже. При возникновении остаточных толчков она не побежала на площадку, а 
наоборот, не обращая внимания на опасность взбежала на третий этаж за нами. Хотя в то время все были в 
растерянности, а в коридоре было полно учеников, но поведение учительницы Ян сильно тронуло нас.» 

«Директор Ли, здравствуйте! 
Мы ученики из 13-ой группы третьего класса нашей средней школы. Во время первого урока в полдень 

12-ого мая беспощадное землетрясение обрушилось на ребят. Мы никогда не видели землетрясения и 
растерялись. Везде только визг и плач. В то время учительница Сюй Цюаньфэнь, которая вела урок 
английского языка, приказала: «Спокойно! Успокойтесь! Быстро по очереди выходите на площадку! 
Быстро! Никому нельзя толкаться!». Сказав эти слова, она сопровождала нас, стоя в дверях. Некоторые 
ребята ей кричали: «Мисс Сюй, Вам тоже надо выйти!» Она решительно ответила: «Сначала вы, ребята, 
идите!» Увидев её в толпе людей, мы очень волновались за нее. Ведь у нее плохое здоровье, болен желудок. 
Она часто ходила на занятие, будичи нездоровой. Мы были очень взволнованы, но ничем не могли помочь. 

Мы любим мисс Сюй, как свою маму». 
Меня растрогали еще наши ученики. Учительница английского языка в Интернете так написала: 
«...вернулась к столу за мобильным телефоном. В то время ученица Ян Сяоцюн закричала мне: «Мисс 

Ли, быстрее!». Мы быстроубежали на площадку. Один из учеников сказал мне: «Мисс Ли, я немного 
успокоился, когда видел, что вы вне опасности». Еще несколько учеников сказали мне, что во время 
землетрясения они все время думали, где я, жива я или нет . Меня тронули их искренние слова. В обычные 
дни они казались непослушными, но в критический момент я почувствовала их необыкновенные чувства.  

Одна девочка Хуан Ли тоже растрогала меня и заставила задуматься. С ней мы давно были знакомы. 
Вскоре после моего вступления в должность директора она пришла ко мне побеседовать. Потом я узнал, что 
успеваемость её не очень хорошая, и иногда она плохо ведет себя, даже был случай, когда дерзила учителю. 
Но в момент землетрясения, когда она выбежала из аудитории, она вдруг вспомнила, что в группе есть 
ученик инвалид. Она подумала о том, может ли этот ученик выбежать. Поэтому она опять вернулась в 
аудиторию и взвалила на свою спину этого ученика! 

Многие учителя тоже не ожидали такого поступка Хуан Ли. По-моему, может быть, в глазах многих 
учителей Хуан Ли не может быть «хорошим учеником», но они увидели в ней такую большую доброту. 

Помню, что тогда я специально пошел к ней, пожал её руку, и сказал: «Ты сегодня благородно 
поступила!» Она немножко застенчиво улыбнулась и спокойно сказала: «Что за пустяки? Мы же 
одноклассники! » 

Конечно, не каждый ученик с плохой успеваемостью может проявлять себя благородно в критический 
момент, как Хуан Ли. Но поступок Хуан Ли трогал наше убеждение, что ученики с плохой успеваемостью 
не способны на хорошие поступки. Действительно, сейчас мы измеряем и оцениваем ребят только баллами. 
Сухомлинский давно критиковал такой подход: «Нельзя считать занятия и отметки как единственную и 
всеохватывающую сферу духовной деятельности человека. Если человек умеет показать себя только в 
баллах, то можно сказать без преувеличения, что он и не показал себя целиком». В отношении неудачников 
в учебе Сухомлинский сказал: «...В этом случае человек должен проявить себя в другой сфере духовной 
жизни для воспитания чувства собственного достоинства и испытания несравнимого чувства гордости 
человека: я увидел себя в созданном самим собой, я проявил в чем-нибудь свою умственную, физическую, 
волевую, творческую и нравственную силу, я могу преодолеть трудности и стать победителем в самой 
трудной борьбе(в борьбе защиты собственного достоинства, своей нравственной красоты, благородства и 
совершенства)». 

Благодаря обыкновенному, но благородному поступку Хуан Ли во время землетрясения я опять 
вспомнил слова Сухомлинского и начал размышлять о нашем воспитании: дали ли мы ученикам достаточно 
«другие сферы духовной жизни»? помогали ли им «создать чувство нравственности и собственного 
достоинства»? дали ли им «испытать несравнимое чувство гордости»? помогали ли им стать 
«победителями»? 

В 2008г. Китай пережил беспрецедентное бедствие – землетрясение. Учителя и ученики в 
пострадавших районах выдержали испытание. Во время землетрясения проявилась доброта каждого 
простого человека. Потом доброта передала тепло доброте и зародила надежду. Туманное в обычные дни 
мгновенно стало таким четким, что дало нам возможность переосмыслить взгляды учителей на учеников и 
воспитание, переосмыслить понятие «человек»! Каждый учитель глубже понял одно простое убеждение 
воспитания. 

«Сердце отдаю детям!» 



 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Серія: педагогічні науки Випуск 78 (2) 
   

 
 

 33 

Т. БРЕУСОВА 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ИСКУССТВА В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

«…Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ребенка. Дети не просто 
переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него как творцы 
красоты, наслаждаются этой красотой».  

В.А. Сухомлинский. 
«Нет ничего удивительного в возможности диалога с картиной... Нет ничего странного в том, что 

зритель может относиться к картине, как если бы это было живое человеческое существо..., вести себя так, 
как ведет себя человек в высших проявлениях личностного общения, в дружбе и в любви», отмечал 
С.М. Даниэль [2]. 

Искусство является формой общения: художник общается со зрителем посредством произведения 
искусства. Уникальной способностью искусства является то, что посредством знаков и образов оно 
преобразует человеческую личность и выявляет в ней для нее же самой неизвестные возможности. Общение 
с искусством – это, прежде всего новое общение с самим собой. По мнению Т.Г. Русаковой, полноценное 
развитое художественное общение предполагает наличие у зрителя высокого (соответственно возрасту) 
уровня общего развития, творческого развития, творческого воображения, нестандартного мышления, 
богатой сенсорной и эмоциональной культуры чувств, эмпатии [5].  

Искусство – одно из важнейших средств воспитания души, поскольку в нем эстетическими средствами 
выражается духовный и этический опыт человечества. Искусство – это до-теоретическая этика – этика в 
действии, а не в назидании. Искусство практически вводит человека в мир человеческих ценностей. Не 
просто восприятие, а активное восприятие и созерцание произведений искусства есть начало духовной 
практики. 

Функции, которые искусство выполняет в социуме (по Ю.Б. Бореву), являются показателями его 
огромного образовательного потенциала:  

- дает информацию о мире, воплощенную в художественной форме, формирует познавательный 
интерес, способствует развитию логического мышления (познавательно-эвристическая функция);  

- создаёт образ художественно-эстетической картины мира, способствует развитию художественно-
образного мышления (художественно-концептуальная функция); 

- активизирует творческий потенциал личности, способствует развитию творческого воображения 
(функция предвосхищения); 

- формирует нормы морально-должного, развивает волевые качества (внушающая функция);  
- формирует личность в её целостности, способствует гармонизации внутреннего мира личности и его 

внешних проявлений (воспитательная катарсическая, функция); 
- раскрывает эстетическое содержание окружающего мира через художественные образы, приобщает к 

общечеловеческим ценностям Формирование эстетических потребностей (эстетическая функция); 
- приобщает к Идеалам Культуры (коммуникативная и информационная функции) [1]. 
Образовательный потенциал искусства позволяет говорить о возможности формирования духовных 

качеств личности в процессе общения с произведениями искусства, то есть в процессе художественного 
общения. 

Проблема художественного общения в научной литературе исследуется в рамках теории общения, 
поскольку само общение является многоплановым процессом развития контактов между людьми, 
порождаемым потребностями совместной деятельности. 

Проблему общения исследовали многие философы и ученые, такие, как М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, 
С.И. Архангельский, Л.Л. Буева, Е.Н. Соколов и другие, которые, опираясь на Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса и 
Ф. Энгельса, рассматривали общение как особый вид деятельности. 

Общепсихологическая теория общения создавалась Б.Г. Ананьевым, П.С. Батищевым, 
А.Н. Леонтьевым, А.С. Выгодским и другими, которые также рассматривали общение как элементы 
деятельности, самостоятельную деятельность. 

Одной из специфических форм человеческого общения считается художественное общение, которое в 
широком смысле трактуется как опосредованный процесс взаимосвязи и взаимодействия автора 
художественного произведения и зрителя (Ю. Борев), как деятельность особого рода (М.С.Каган), 
выполняющая ряд функций: художественное общение является фактором социализации личности и 
утверждения ее самоценности; средством «обработки людей людьми»; формирует личность во всем 
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богатстве ее способностей, потребностей,  ориентаций ее сознания  и  самосознания  путем приобщения 
одних людей к ценностям других (воспитательная и самовоспитательная функции); является средством 
формирования личностных новообразований (убеждений, идеалов, мотивов) и норм поведения, формирует 
духовную  сферу личности; дает личности обработанную,  организованную,  скрепленную художественной 
концепцией информацию о  мире,  дает  художественно-эстетическую картину мира [3].  

Информационное взаимодействие участников общения касается определенных вещей, свойств, 
отношений, что и составляет объект общения. Поэтому в качестве объекта художественного общения 
выступает произведение искусства (в данном случае – изобразительного), система ценностей, 
мировосприятие художника, его взгляд на мир. Предмет художественного общения можно рассматривать 
как отношение субъектов к объекту и связанные с этим их взаимоотношения. Отсюда субъектами 
художественного общения, в широком понимании, являются художник, создававший произведение 
искусства, и зритель, его воспринимающий. 

Цель художественного  общения  достигается  тогда, когда  художественное полотно соединяет в себе 
изображение мира и самовыражение художника, а зритель отвечает художнику тем же – отношением к 
нему,  не зависящим от пространственной и временной дистанции. Катарсическое начало искусства дает 
возможность говорить о целостности эмоционального переживания художника и зрителя. Средством 
художественного общения является язык изобразительного искусства во всем многообразии средств 
художественной выразительности.  

Цикл функционирования художественного произведения, по мнению Д.А. Леонтьева, можно отразить 
следующей последовательностью: мир – образ мира – изображение мира – образ мира – мир.  
Художественное общение начинается с творческого процесса, сопровождающего появление 
художественного произведения, который завершается созданием художественного произведения, в котором 
художественная мысль кодируется с помощью языка изобразительного искусства. Таким образом, образ 
мира художника преломляется через выбранную им систему изобразительных средств. Собственно 
художественное произведение в этом случае – это не образ мира и не изображение мира, а изображение 
образа мира.  В процессе восприятия происходит обратное движение: от изображения мира к миру через 
видение мира автором. Происходит расшифровка реципиентом знаковой системы и восприятие сообщения, 
что так же подтверждает диалогичность художественной рецепции, то есть факт художественного общения 
[4]. 

Художественное общение является одной из форм внутреннего общения, которое представляет собой 
взаимодействие человека с самим собой, внутренний диалог со вторым «я», а также с воображаемыми 
образами других людей, созданий искусства, с фантастическими идеальными существами. Внутренний 
диалог есть индивидуально-личностный, замкнутый в себе процесс духовной жизни и взрослого человека, и 
ребенка. Внутренняя духовная деятельность обеспечивает процесс самовоспитания, 
самосовершенствования, формирования свободной нравственной воли, внутреннего человека, 
укрепляющего позиции духовного самостояния. Развитие  внутреннего монолога и диалога обеспечивает 
интенсивное развитие духовности и становление убеждений нравственной личности. 

Отсюда вытекает необходимость формирования навыков художественного общения у младших 
школьников, поскольку именно в этом возрасте закладываются основы нравственности человека, а также 
формируются духовные качества личности. Обучение младших школьников искусству художественного 
общения на материале изобразительного искусства детерминировано сензитивными периодами развития 
психики ребенка, которые, как отмечал Л.С.Выготский, являются периодами его повышенной 
восприимчивости к различного рода внешним воздействиям. «Анализ детских интересов показывает, – 
пишет Б.П. Юсов, – что каждому из периодов развития сознания ребенка соответствует ведущий на данном 
этапе тип художественной деятельности, который находится в связи с особенностями структуры личности 
ребенка данного возраста. Тот вид художественной деятельности, который наиболее близок ребенку 
данного возраста, можно назвать актуальным… Про другие виды художественной деятельности можно 
сказать, что они еще не достигли времени возрастной актуальности или, наоборот, уже перешагнули за его 
черту» [6].  

В младшем школьном возрасте общение с искусством и собственная художественно-практическая 
деятельность остается ведущим видом деятельности. Исследователи (В.Д. Шадриков, В.С. Мухина) 
отмечают факт чрезвычайного развития эстетической жизни у детей младшего школьного возраста. 
Искусство и эстетическое чувство дают возможность проявиться творческой активности ребенка. В 
эстетическом чувстве находят выход эмоции, которые переполняют ребенка [5]. 

К началу обучения в школе у детей возникают и развиваются первичные формы воображения 
(Д.Б. Эльконин), приемы художественного мышления (К.Е. Хоменко, А.В. Запорожец), некоторые навыки 
использования отдельных выразительных свойств художественной формы (Г.В. Лабунская, Н.П. Сакулина). 
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Эти способности являются фундаментом для понимания младшими школьниками произведений 
изобразительного искусства.  

Младший школьный возраст – это период интереса и чуткости ребенка к впечатлениям, которые 
приносят внешние ощущения. В представлениях ребенка особую роль играют зрительные ощущения и 
восприятия, чувствительность к эмоциональному тону непосредственных впечатлений – «дети передают 
чувства и мысли о красоте окружающего мира в рисунках и выразительных подписях к ним…» [6]. 

Художественное общение в педагогическом процессе является эмоционально-интеллектуальным 
взаимодействием учителя и учащихся и заключающимся в процессе передачи учащимся предметных 
знаний, вооружения их специфическими умениями и навыками, необходимыми для самостоятельного 
«диалога» с произведением изобразительного искусства. 

Для полноценного общения с произведением искусства у младших школьников должны быть 
сформированы следующие навыки: 

- навыки восприятия содержания произведения изобразительного искусства младшими школьниками 
(видение, понимание и осмысление средств художественной выразительности, используемых художником, 
и определения доминирующего эмоционального чувства или гаммы чувств – пафоса); 

- навыки адекватного восприятия авторской позиции (видение, понимание и осмысление 
типологической целостности художественного произведения – его стиля; почерка и манеры художника); 

- навыки выражения своего отношения с учетом личного опыта в различной форме: «графической 
речи», вербализованых оценочных суждений, мимики, жестов и т.д. 

Данные навыки являются основными показателями сформированности художественного общения, 
которое в свою очередь выступает как условие воспитания и социализации личности, условие 
формирования интеллекта, эмоциональной сферы, как способ взаимовлияния людей друг на друга, 
формирует духовную сферу личности, развивая ее способности, формируя потребности и ценностные 
ориентации. 

В.А Сухомлинский отмечал, что дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества [6]. А для этого необходимо научить ребенка быть не только художником, способным 
воплотить свои замыслы, но и грамотным, подготовленным зрителем, способным увидеть красоту и 
уникальность окружающего мира, а также воспринять и правильно понять мысль художника, воплощенную 
в произведении искусства. Ведь искусство как форма общественного сознания играет решающую роль в 
возвышении мира чувств человека в развитии его эмоциональной чуткости и отзывчивости, является 
источником эстетических впечатлений, способствует развитию воображения, творческой фантазии, 
образного мышления, углубляет и направляет его духовные изыскания, формирует его потребности и 
интересы.  
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Галина ВАСЬКІВСЬКА 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ  
У ШКОЛЯРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ 

В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Суттєві зміни в соціально-економічній галузі країни, що відбуваються в останні роки, актуалізують нові 
завдання щодо підготовки підростаючого покоління до сучасного життя, до свідомої активної участі в 
різних сферах соціальної практики. Одними із провідних тенденцій розвитку освіти є її гуманізація та 
гуманітаризація. Нова парадигма освіти спирається на філософську ідею Людини як головної цінності 
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життя, що не лише ставить людину в центр уваги науки, але одночасно переносить акцент у пізнанні світу, 
що об'єктивно існує незалежно від людини, на світ самої людини. Вона розглядає людину як істоту 
багатогранну, що самоорганізується, унікальну й самодостатню, здатну до творчості, спрямовану, зокрема, й 
на саму себе.  «Коли людина відчуває себе учасником суспільного розвитку, вона творить не лише 
матеріальні цінності для людей, вона творить і саму себе» [10, 427].  

Отже, перед системою освіти постає завдання оновлення й осучаснення, враховуючи вітчизняний і 
зарубіжний досвід. На основі низки фундаментальних ідей повинна бути розроблена нова філософська 
парадигма освіти; науки про людину, зорієнтовані на цілісне дослідження феномена «людина» у всіх сферах 
наукового знання мають зайняти належне місце в змісті шкільної освіти [4, 46–53] 

Зміст знань про людину в освітньому середовищі є основою середньої освіти. Ці знання є підґрунтям 
змісту навчання, вони є визначальними для індивідуального і загального успіху учнів. Єдність змісту знань 
про людину розкривається в несуперечливій, розмаїтій, здатній до розвитку картині світу, що створюється у 
процесі навчання. Складовими цієї картини світу є прості фундаментальні образи, звичайні для людської 
свідомості та відомі з раннього дитинства. На сучасному етапі змістова структура загальної освіти не 
забезпечує повністю фундаментальний характер і профільну спрямованість освіти. Навчальні предмети не 
дають цілісної уяви про сенс знань, які набувають учні. Розмаїтість переліку дидактичних одиниць змісту 
освіти нівелюється відсутністю єдиного змістового стержня. Історія,  суспільствознавство, література, мови, 
географія, фізика, біологія не формують цілісного освітнього поля, яке не забезпечує реалізацію людиною її 
життєвих потреб і запитів.  

Учня не вчать, як формувати життєві цілі і яким чином їх можна здійснити. Освіта повинна орієнтувати 
суб’єктів освітньої діяльності на формування особистості – сильної, соціально активної людини, їхній 
гармонійний розвиток і цілеспрямовану підготовку до життя, адже «…діти, які привчені лише спостерігати і 
слухати, стають соціально пасивними, виявляються безпорадними перед довкіллям» [1, 30]   

 Взаємозалежність і взаємозумовленість знань про людину (правових, економічних, етичних, 
природничих тощо)  буде мати такий вигляд: знання через систему освіти формують людей (їхні здібності); 
люди за своїми здібностями встановлюють і реалізують у суспільстві систему взаємин; система взаємин 
(організація життя суспільства)  сприяє створенню блага. 

У контексті зазначеного знання – первинні, саме вони здебільшого визначають процеси, що 
відбуваються в суспільстві, а система середньої та вищої освіти є основними носіями знань у суспільстві: 
«…найпріоритетнішими сферами у ХХІ столітті стають наука як сфера, що продукує нові знання, та освіта 
як сфера, що олюднює знання і насамперед забезпечує індивідуальний розвиток людини» [7, 160]. Через 
недостатнє усвідомлення цих положень виникають основні проблеми взаємозв'язку освіти та суспільства – 
недооцінка можливостей використання освіти щодо розвитку суспільства, розв’язання глобальних проблем, 
відсутність визнаних, чітко визначених вимог щодо  формування людини як особистості. 

Сьогодні стає очевидним, що вся система знань про людину повинна  бути кардинально переглянута з 
огляду на зміни сучасних вимог до освіти, яка є процесом «входження людини в життя суспільства, в цілий 
світ живої і «неживої» природи. Отже, система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в 
її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її призначення – щастя людини [5, 14]. 

Серед державних цілей освіти різних країн світу на перше місце виходять такі цілі, які пов'язані із 
завданням виживання й розвитку людського роду, засвоєння загальнолюдських принципів поведінки, що 
сприяють розвитку індивідуально особистісних виявів людини: здатність до адаптації, моральність, 
відповідальність, самореалізація особистості, воля вибору, розуміння суспільних явищ, критичне мислення, 
самовдосконалення тощо.  

У такому контексті суттєво важливого значення набуває необхідність навчити учнів не запам’ятовувати 
знання, а усвідомлювати їх. В.Сухомлинський, утверджуючи необхідність знань для розвитку дитини, 
зазначав, що «… коли навчання перетворити лише на роботу пам’яті, воно стане безпредметним, бо 
справжній розумовий розвиток можливий тільки тоді, коли поєднуються зусилля пам’яті й  думки, 
осмислюються явища, закономірності навколишнього світу» [13, 427–428]. Це підтверджено й 
психологічними дослідженнями: «не кожну думку, яка дійшла до «свідомості, людина... визнає своєю, а 
лише ту, яку вона не прийняла в готовому вигляді, а освоїла, продумала..., думка, якій вона віддала всі свої 
сили й почуття, з якими зрослось усе її життя»» [9, 243]. Таким чином, головна умова входження знань до 
складу досвіду особистості – власне їхнє переосмислення й втілення у своє власне життя.  

Дослідження з різних галузей наук сучасного соціально-економічного стану суспільства показують, що 
інтеграція наук в різні сфери діяльності людини передбачає радикальні систематичні поновлення людських 
знань, постійне співвідношення діяльності людей з екологічними принципами, підхід до людини як до 
активної, глибокодумної і діяльнісної особистості; постійний розвиток людини як суб’єкта діяльності 
(пізнавальної і перетворювальної) протягом усього життя; розвиток гуманістичного стилю мислення, 
орієнтації на соціальні, екологічні аспекти діяльності; спрямування стратегії навчання не лише на пізнання, 
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але й на перетворення світу, на синтез знань, пошук їхніх взаємозв’язків. «В учителя два важливих завдання: 
по-перше, дати учням певний запас знань, по-друге, навчити своїх вихованців постійно, все життя 
поповнювати і збагачувати знання, навчити самостійно користуватися цінностями із скарбниці людської 
культури. Якщо здійснення першого завдання стало предметом постійної уваги школи і громадськості, то 
для другого мало хто ставиться серйозно. А втім саме від його здійснення величезною мірою залежить 
майбутній розвиток особистості, багатство відносин між людьми» [13, 252]. 

На сучасному етапі формування знань про людину представлено в освіті у таких формах, як: шкільні 
курси правознавства, громадянознавства, українознавства, історії, географії, анатомії, літератури та у 
розроблених на релігійній або філософській основі світоглядних курсах. Однак змістовий аналіз цих курсів 
свідчить про те, що подані знання про людину мають здебільшого епізодичний чи однозначний характер, що 
не сприяє виробленню в учнів цілісного уявлення про людину як складноорганізовану систему, оскільки 
виконують інші освітні функції і слугують лише своєрідним емпіричним базисом для вироблення на їхній 
основі теоретичної моделі  суспільства в цілому й людини зокрема.  

Криза освіти була спричинена порушенням трьох основних принципів: принципу індивідуальності, 
який потребує повернення освіти не до «людини взагалі», а до конкретної особистості, підтримуючи її 
індивідуальну своєрідність, душевний стан; принципу цілісності, який указує, що не можна роздроблювати 
знання тому, що розрізнені вони не мають свого культурного, освітнього, виховного значення; принципу 
єдності. «Школа, де порушений принцип індивідуальності, не виховує, не формує; де порушений принцип 
цілісності не впливає, не повідомляє якихось переконань, не дає віри в що-небудь», виникає «морок хаосу, 
коли відомості є, коли знань багато, і водночас немає із них жодного дорогого, не залишилось і тіні віри в 
що-небудь, переконання, готовності, потреби» [8, 92–101]. 

В.О. Сухомлинський неодноразово наголошував на важливості систематизації, узагальнення 
міжпредметних зв’язків. Він уважав найвищою формою узагальнення знань – формування наукового 
світогляду. Василь Олександрович був прекрасно обізнаний з науковими досягненнями того часу, тому 
часто ставив питання про недосконалість шкільних знань. Він уважав за необхідне введення до змісту освіти 
не лише знань про природу й суспільство, але про саму людину. Із відчутним жалем він зазначав:  «Ні в 
середній школі, ні у вузах немає в навчальних планах такого предмета: людинознавство» [13, 392].   

Підручники й навчальні посібники, створені різними авторами або авторськими колективами, нерідко 
різняться між собою не лише за обсягом, але й глибиною розкриття тих чи інших питань, містять різні 
теоретичні концепції, у науковій цінності й практичній значущості яких старшокласникам важко 
розібратися самостійно без порівняння з концепціями інших авторів. Крім того, у шкільних підручниках є 
надлишкова інформація і робочі засоби (словесні ілюстрації, питання і завдання, довідковий матеріал, 
окремі додаткові пояснення).  

Актуальною і на сьогодні проблемою перевантаження учнів переймався великий педагог «Я глибоко 
переконаний, що якби у всіх школах вдалося побудувати на науковій основі управління процесом навчання, 
були б ліквідовані ті труднощі, що здаються непереборними, які так хвилюють нині наше суспільство: 
перевантаження школярів навчальними завданнями, поверховість знань…» [14, 26]  

Проблема змісту освіти не розв’язана через важливі причини. По-перше, зміст освіти обумовлений 
рівнем соціально-економічного розвитку суспільства і зміною соціальних умов, закономірно викликає зміну 
вимог до нього; по-друге, проблема – багатоаспектна й вимагає комплексного дослідження, об'єднання 
зусиль філософів, психологів, соціологів, дидактів, методистів. Вихідною позицією для комплексних 
досліджень є те, що зміст освіти розглядається як педагогічна модель соціального замовлення,  специфічний 
досвід зв'язку між пізнанням і практикою. 

Єдність змісту знань про людину – у здатній до розвитку науковій картині світу, що формується у 
процесі навчання. Ця картина створюється на системі простих й водночас фундаментальних образів, 
звичайних для людської свідомості і відомих з раннього дитинства. Структура загальної освіти, що існує 
дотепер, не забезпечує достатньо фундаментальний характер і практико-орієнтований напрям освіти. У 
змісті освіти багатьох предметів досить активно використовуються міжпредметні зв’язки, але вони не 
формують цілісного уявлення про сутність знань, що культивуються. «Багатство переліку дидактичних 
одиниць змісту освіти нівелюється відсутністю єдиного змістового стержня»[3, 13]. 

Сучасний соціально-економічний стан будь-якої розвинутої країни вимагає комплексного системного 
стилю мислення, що орієнтується на цілісне сприйняття об’єктів з урахуванням усіх ракурсів, аспектів та 
діяльності (соціальної, екологічної, економічної, технологічної тощо), на пошук взаємозв’язків різних знань 
і підходів. Основу системного стилю мислення становлять фундаментальні ідеї, принципи, уявлення, 
погляди на діяльність наукову картину світу, роль людини в її формуванні й перетворенні. Базові образи 
наукової картини світу, їхнє формування повинні скласти підґрунтя інваріативного компонента системи 
знань про людину. «Перш ніж навчитися глибоко проникати в сутність причинно-наслідкових зв’язків явищ 
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навколишнього світу, людина повинна пройти в дитинстві період мисленнєвих вправ. Ці вправи є уявленням 
предметів і явищ; дитина бачить  живий образ, потім уявляє, створює цей образ у своїй уяві» [15, 36]. 

Формування системи знань про людину у варіативній частині змісту освіти має значні можливості не 
лише для системного засвоєння знань про людину, а й відповідно до Концепції профільного навчання в 
старшій школі, для більш свідомого вибору майбутньої діяльності.  

Запити й потреби особистості формуються за допомогою образів внутрішнього й зовнішнього світів. До 
образів внутрішнього світу належать стійкі уявлення про себе, свою родину, дім, друзів тощо. Ці образи 
формуються на побутовому рівні, але постійно потребують змістової освітньої підтримки. Образи 
зовнішнього світу зорієнтовані на створення широкого освітнього кругозору особистості. Баланс образів, що 
формуються, ґрунтується на контекстному співвідношенні та взаємодії знань і вмінь та закладаються в зміст 
освіти. Наприклад, літературний твір, який є важливим для розуміння законів права, може включатися як 
дидактична одиниця у розділ правознавства; дидактична одиниця з розділу географії може вводитися до 
розділу іноземної мови тощо. Така інтеграція знань звичайно призведе до деяких повторів, але це лише 
спричинить ефективне засвоєння системи знань. Водночас кількість дидактичних одиниць може бути значно 
зменшена, не зашкоджуючи загальноосвітнім цілям. Суспільство і держава загалом зацікавлені в освіті 
максимально орієнтованої на суспільні потреби. Це й має бути основою створення образної мережі змістової 
структури освіти взагалі. При цьому головним завданням буде видалення непотрібних образних вузлів або, 
навпаки, їхнє прирощення, тобто «Знання не залишаються мертвим вантажем, вони завжди в русі, у 
розвитку. Вони стають для учня ніби інструментом, за допомогою якого він оволодіває новими» [13, 229]. 

У контексті заявленої проблеми постає необхідність побудови загального базового змістового 
тезаурусу, що містить найважливіші образи. Такі образи мають вивчатися чи засвоюватися більшою або 
меншою мірою. При цьому можливе створення додаткового змістового тезаріусу, який об’єднає образи, що 
є важливими в концептуальному плані для двох–трьох предметів. Поєднання змістових тезаріусів дасть  
змогу розробити загальне образне поле для основних освітніх предметів, виявити провідні змістові 
конфігурації, а головне уможливить сформувати зміст освіти, максимально задовольнить особистість, 
суспільство і державу. Загальне образне поле утвориться за умови: формування глибоких уявлень про деяку 
кількість базових образів; засвоєння понять і навичок, пов’язаних з кожним із базових образів.  

Світ, як i кожна його частинка, нескінченний i невичерпний у своїх властивостях, процесах, зв'язках, у 
своєму розвитку й змінах. Водночас людина здатна пізнати світ лише в певних для кожного історичного 
етапу межах людського пізнання, яке постійно рухається вперед. 

Суперечність між нескiнченнiстю предмета пізнання (світом) i кiнцевiстю самого пізнання (соцiального 
досвiду) розв’язується в процесі поступального руху пізнання до істини. Це є суперечність за об'ємом. 
Проте, відображення предмета не збігається із самим предметом не лише за об'ємом, але й за способом його 
утворення. Філософи вiдмiчають, що та обставина, яку людина своєю свiдомiстю відображає предмет, не 
означає, що свiдомiсть просто й безпосередньо, "мертво", як дзеркало, відтворює це відображення. По-
перше, образи дiйсностi, що виникли спочатку в свiдомостi людини, мають багато привнесеного самим 
суб'єктом, що не притаманно об'єкту. По-друге, i це більш важливо, закономiрностi й сама послiдовнiсть 
розкриття однієї, бiльш повної відносної істини за іншою не вiдповiдає у загальному вигляді поступовості 
виникнення вiдповiдних їм ступенів в розвитку самого об'єкта, а зумовлена двома взаємопов'язаними 
обставинами: об'єктивною природою предмета вивчення, його наявною структурою, з одного боку, i 
своєрiднiстю самого процесу, його внутрiшньої специфiки – з іншого. Тому пізнання людиною цієї 
структури не копiює того шляху, яким сама ця структура виникла в процесі розвитку даного об'єкта. Отже, 
існує невiдповiднiсть між тим, що дано людині об'єктивно як предмета вивчення i тим, яким чином у неї 
створюється суб'єктивний образ об'єктивного світу [6]. 

Навчальні предмети відповідно до відображених у них  науках також мають свою логічну структуру, 
свої дидактичні і методичні основи, теорії, закони, закономірності, категорії, принципи, правила, поняття, 
терміни, факти. Найбільш змінним компонентом наукового знання є факти, які через свою масивність і 
призводять до перевантаження змісту освіти, а головне до перевантаження інколи зайвою інформацією 
учнів, що унеможливлює ефективне засвоєння навчального матеріалу. 

Такі складові науки, як її основи, теорії, закони, категорійний апарат – стабільніші. Уведення до 
навчального предмета й засвоєння цих складових сприятиме ущільненню навчального матеріалу, який 
орієнтуватиметься не лише на запам’ятовування, а насамперед на усвідомлення та пізнання сутності явищ, 
що вивчаються. В.О.Сухомлинський, наголошуючи на тому, що розумові здібності розвиваються в процесі 
оволодіння знаннями, вважав за необхідне брати до уваги багатогранність поняття широкого «знання»:  
«По-перше, ми вбачаємо в ньому постійне зберігання в пам'яті елементарних істин (фактів, правил, 
числових даних, різноманітних характеристик і залежностей, співвідношень, визначень), які на кожному 
кроці застосовуються в житті і без уміння користуватися якими, без уміння знайти в своїй пам'яті в 
потрібний момент необхідне неможливі дальше навчання, розумовий розвиток, інтелектуальна праця; по-
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друге, знання – це розуміння того, що не обов’язково зберігати в пам’яті, уміння використовувати безмежні, 
неосяжні скарби, які нагромадило людство...» [12, 246].  

Необхідною умовою такого важливого тезису «навчити – вчитися» є співпраця усіх учителів-
предметників, які мають вирізнити у своїх  предметах ті чи інші компоненти наукового пізнання, розробити 
цикл інтегрованих уроків, які сприятимуть розвитку пізнавальних інтересів учнів, спонукатимуть до 
усвідомленого засвоєння знань про людину з різних навчальних предметів: географії, історії, біології, 
економіки, літератури, мистецтва. Знання про людину є саме тим елементом, що може спонукати учнів до 
наукового пізнання світу. «Чим більше людина дізнається про навколишній світ, тим більше вона повинна 
знати про людину. Нехтування цим дуже важливим правилом порушує гармонію між знаннями й 
моральністю. Це явище я б назвав моральним невіглаством. Воно полягає у тому, що людина, маючи значне 
коло знань про навколишній світ, не знає істини людського ні в історичному, ні в суспільно-політичному, ні 
в духовно-психологічному, ні в естетичному аспектах. Без знань, без думки про те, що підносить людину 
над світом живого, не розвивається емоційна сфера; це веде до примітивності почуттів» [11, 437]. 

Для формування системи знань про людину, як більш значущого й масивного аспекту соціального 
досвіду, найважливішу роль відіграє не просте запам’ятовування навчального матеріалу, а його розуміння. 
Звичайно перевірити ефективність засвоєння навчального матеріалу на рівні розуміння складніше, ніж на 
рівні запам’ятовування. Необхідно переказати зміст певних фактів, законів, ідей, теорій тощо за «вдумливим 
відтворенням». 

Засвоєння навчального матеріалу на рівні розуміння сприяє вмілому використанню набутих знань для 
ефективної творчої діяльності учнів старшої школи, які мають володіти: асоціативністю мислення – вмінням 
самостійного переносу знань у нову ситуацію; аналітичністю мислення – баченням структури складного 
об’єкта; комбінаторною здібністю – вмінням комбінувати раніше відомі способи розв’язання проблеми 
новим способом; цікавістю, допитливістю – прагненням пояснити незрозумілі явища; критичністю 
мислення – вмінням відстоювати свою позицію; системністю мислення – всебічним розглядом тих чи інших 
об’єктів і явищ; евристичністю мислення – розвинутою інтуїцією, інсайтом тощо [2, 413–414].  

Таким чином, основними завданнями, які повинні розв’язуватися в рамках формування системи знань 
про людину, можна виділити: визначення основних напрямів міждисциплінарної інтеграції предметів 
гуманітарного і природничого циклу; формування цілісної картини світу на основі взаємозв’язку 
гуманітарних і природничих наук; створення моделі системи знань про людину; виявлення та опис 
фундаментальних дидактичних одиниць змісту гуманітарно-природничої освіти; змістова та методична 
розробка окремих дидактичних одиниць змісту гуманітарно-природничої освіти; створення методик 
формування системи знань про людину на основі предметів гуманітарно-природничого циклу; створення 
єдиної методики оцінювання ефективності природничо-гуманітарного знання; розвиток системного 
мислення учнів, зорієнтованого на синтез різних знань, інтеграцію підходів, багатофакторне, 
міждисциплінарне усвідомлення проблем у контексті суспільних, екологічних, загальнолюдських аспектів; 
виховання здатності критичного сприйняття, всебічної оцінки різних явищ з урахуванням їхніх соціальних, 
економічних, екологічних та інших характеристик; виховання ініціативної, творчої особистості щодо 
розв’язання різноманітних практичних та духовних проблем. 

Насамкінець, хотілося б відзначити, що Василь Олександрович Сухомлинський не був байдужим 
спостерігачем відсутності такого важливого предмета, як людинознавство в школі, він сам протягом усієї 
своєї педагогічної діяльності проводив з дітьми бесіди з людинознавства, котрі учитель називав 
«розповідями про Людину». У своїх листах Василь Олександрович звертається до сина: «...ти щодня 
пізнаєш пречудове, найдивовижніше, що є в світі, – Людину. А пізнання людини – це друге пізнання самого 
себе» [11, 594]. Уся творча діяльність В.О.Сухомлинського пронизана ідеєю утвердження людського в 
людині, формування світогляду, який утілював би загальнолюдські цінності. Взагалі й художні, і педагогічні 
твори Василя Олександровича наповнені гуманістичними ідеалами, які мають вирішити найсучасніші 
глобальні проблеми людства: Людина – суспільство, Людина – природа, Людина – людина, Людина – світ.    

Українське суспільство за період свого становлення пережило різні часи: піднесення, падіння, 
приниження, відродження. Але на всіх цих етапах учитель для українського народу займав найпочесніше 
місце. Адже він сіяв розумне, добре, вічне, що має дати саме ті плоди, які потім пожинатимуть різні 
покоління. В.О. Сухомлинський – найвизначніший педагог радянського періоду, його вагомий внесок у 
педагогічну науку належить не лише українському народові, але й народам, які мали на той період єдину 
державу. Його твори відомі в різних країнах світу: Японії, Німеччині, Китаї, США, Англії та ін. Українці 
можуть пишатися, що саме наш український педагог учить світ, як необхідно вчити дітей. Прикрим є лише 
те, що, вибираючи найкращих українців, була проігнорована найпочесніша й найгуманніша праця – праця 
вчителя, від якої найчастіше залежить майбутнє людини, а отже, і майбутнє суспільства.    
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Тамара ГРИНЬ 

В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК  
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ І ФАКТОРІВ  

У ПРОЦЕСІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

Актуальність теми зумовлена об’єктивними тенденціями розвитку нашого суспільства, коли особливе 
значення має виховання високоморальної, гармонійно розвинутої особистості, відродження її духовності. Це 
спонукає до пошуку нових оптимальних способів морального виховання школярів на основі суспільно-
історичного досвіду та культурно-педагогічних надбань українського народу. Національне виховання є 
одним з головних пріоритетів, органічною складовою освіти [1, 2]. 

Проблема морального виховання займає провідне місце в теорії і практичній діяльності 
В.О. Сухомлинського. На його думку, це серцевина навчально-виховного процесу. У його працях «Серце 
віддаю дітям», «Павлиська середня школа», «Народження громадянина», «Як виховати справжню людину», 
«Сто порад вчителю», «Розмова з молодим директором школи», «Батьківська педагогіка» та інших ідея 
єдності всіх педагогічних умов і факторів у процесі формування особистості дитини виступає як домінанта й 
реалізується у всій практичній діяльності великого педагога.  

Сьогодні актуальність наукового розроблення першооснов моральної культури підростаючого 
покоління пов’язана з необхідністю врахування морально-психологічних особливостей дітей, що живуть 
нині, суперечності в їхньому розвитку, тенденціями до відхилення в поведінці, гуманістичною 
спрямованістю навчально-виховного процесу, соціально-психологічною характеристикою сучасної сім’ї.  

Загальновідомо, що процес і результати розвитку людини визначаються взаємодією середовища і 
виховання. Людина стає особистістю тільки в процесі соціалізації. Навколишнє середовище – це реальна 
дійсність, в умовах якої відбувається виховання та розвиток дитини. Учителю необхідно не тільки знати 
життєве середовище дитини, а й по можливості робити все для того, щоб воно не шкодило дитині. 

Така позиція була провідною у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Усією своєю педагогічною 
діяльністю він стверджував, що людина – це найвища цінність буття. Він створив свою концепцію 
педагогічного гуманізму й був прихильником ранньої соціалізації дитини. Ним розроблена виховна система, 
основою якої є гармонія педагогічного впливу на дитину засобами природи, слова, творчості, праці, 
навколишнього середовища. Останнє він пояснював як багатофакторний соціум – це родина, дитячий 
колектив, макро- та мікросередовище, спілкування, краєзнавство, народні традиції, народна творчість, 
освітньо-культурний рівень даного села та ін. На жаль, об’єктивно це навколишнє середовище не завжди 
має тільки позитивний вплив на дитину, тому В.О.Сухомлинський стверджував і практично реалізовував 
ідею необхідності створення педагогічно доцільного та керованого педагогами-професіоналами 
соціокультурного середовища. Він уважав, що всі засоби педагогічного впливу на дитину мають бути 
спрямовані на виховання глибокої людяності – серцевини духовності. На його думку, головною суттю життя 
та виховання є становлення Людини: “Виховуй в собі Людину – ось що найголовніше. Інженером можна 
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стати за 5 років, вчитися на людину необхідно все життя. Виховуй в собі людську душу” 2, 207. У тому, 
що дитина, керована вчителем, вихователем, стала в центрі педагогічної науки, навчально-виховного 
процесу, – одна з найбільших заслуг В.О.Сухомлинського перед вітчизняною та світовою педагогікою. 

Особливості організації навчально-виховного процесу в сільській школі, а саме: її близькість до 
сільськогосподарського оточення та виробництва, умови життєдіяльності в малонаселеній сільській 
місцевості, нечисленність учнівського та педагогічного колективу, віддаленість від культурних центрів, 
недостатня інформованість мешканців села, – визначають специфіку діяльності вчителя сільської школи. 
Він виступає не тільки як організатор навчально-виховного процесу безпосередньо в школі, але і часто 
виконує роль ініціатора створення педагогічно цілеспрямованого соціокультурного середовища, яке не 
менше, ніж школа, виховує та розвиває дитину. 

В.О.Сухомлинський створив і науково обґрунтував систему введення дітей у світ пізнання 
навколишньої дійсності. Вихованню дитини засобами природи Василь Олександрович надавав особливого 
значення. Його незвичайна “школа під блакитним небом” була школою природи і чуттєвого, емоційно-
конкретного сприймання світу, формування мислення, вміння думати, створювати словесні образи. Але 
виховання дитини засобами природи слід розпочинати з раннього дитинства, бо саме в цей час душа є 
найбільш вразливою, чутливою, ніжною. І саме в цьому віці потрібно починати виховувати в дитині 
благородні почуття, тобто не дише захоплення природою, а й бережливе ставлення до неї. Необхідно дати 
дитині можливість усвідомити те, що красу не обов’язково приносити в руках, а краще взяти її у своє серце 
й пронести через усе життя. На практиці учні Павлиської школи могли це бачити в шкільній теплиці, 
виноградній алеї та алеї троянд, яблуневому саду, кролефермі, які були створені їхньою працею. Таке 
навколишнє середовище (“школа під блакитним небом”) сприяло розумовому вихованню дитини, її 
самореалізації серед звичних умов життя. “Природа мозку дитини потребує, щоб її розум виховувався біля 
джерела думки – серед наочних образів, і насамперед серед природи...Ось чому кожна подорож у природу є 
уроком мислення, уроком розвитку розуму” 3, 34. 

Одним з важливих факторів виховання дитини є народний ідеал. Досягнення такого ідеалу тою чи 
іншою мірою орієнтується на народні традиції, родинні і національні цінності, на гармонійну єдність 
прогресивних педагогічних поглядів і сучасних досягнень педагогічної та психологічної науки, шкільного та 
родинного виховання. Для В.О.Сухомлинського вікові традиції народу, його незаперечний авторитет, 
багатовікова культура, історія є вихідним початком духовного багатства всієї нації та окремої особистості. 

Духовне багатство особистості як нерозривної частини духовного багатства народу – одна з провідних 
проблем у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Зв’язок школи з життям розглядався ним передусім 
як передача із серця народного у свідомість і серця дітей народних моральних цінностей, уявлень. 
Найпрогресивніші народні моральні цінності педагог-гуманіст уважає вихідним початком духовного 
багатства особистості. Успіхи в практичній діяльності В.О.Сухомлинського вирішальною мірою залежали 
від його творчого ставлення до досвіду та ідей народної педагогіки. 

Ініціатива створення такого педагогічно наповненого та керованого соціокультурного середовища 
повинна виходити насамперед від вчителя. Це залежить не стільки від його професійного рівня, скільки від 
його соціального місця в системі “людина – людина”. Це означає, що спілкування вчителя не тільки з 
дітьми, але й з дорослими повинно будуватися на принципах рівності, розуміння особистості, прийняття її 
такою, якою вона є, розуміння недоліків, які є у людини. Для сільських мешканців учитель – це носій 
високих моральних якостей, його спосіб життя, взаємостосунки з людьми сприймаються або засуджуються 
у конкретному соціальному середовищі. Навіть у ситуації, коли між учителем, дітьми та батьками виникає 
неповага, недовіра, невдоволеність, тобто створюється конфліктна ситуація, учитель повинен виходити з 
принципів професійної етики, головним стержнем якої є інтереси дитини. Усі відхилення у поведінці дітей 
часто визначаються рівнем розуміння дитини вчителем, дорослими, довірою до них. 

Визнаючи роль різноманітних факторів навколишнього середовища на процес розвитку та виховання 
дитини, акцентуємо увагу на рівні духовної, інтелектуальної культури передусім у школі, де особистість 
вчителя створює атмосферу радості, психологічного комфорту, взаєморозуміння, довіри дітей та дорослих. 

В.О. Сухомлинський визнавав пріоритет морального виховання учнів у багатогранній діяльності 
педагогічного колективу школи. Цілком зрозуміло, що розумове, трудове й фізичне виховання повинні бути 
підпорядковані головному – вихованню в дитині людяності, тобто гуманного ставлення до природи, до 
суспільства, до інших людей і до самої себе. Щоб дитина засвоїла на рівні світоглядних переконань золоте 
правило етики: необхідно ставитись до інших людей так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе.  

Процес морального виховання є не що інше, як передача підростаючому поколінню всього того цінного 
досвіду людства, яке вона нагромадило за всю свою історію розвитку. Цей досвід закріплений у діяльності, 
поведінці людей старшого покоління, звичаях і традиціях народу, у моральних знаннях, у теорії моралі, в 
етиці як науці. Отже, засвоєння моральних знань є важливою умовою морального виховання, лише через 
знання можна зрозуміти сутність людини, людських стосунків, сенсу та мети життя. 
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В.О. Сухомлинський присвячував спеціальні бесіди нормам моральності, через які намагався не лише 
передати дітям моральні знання, а й вплинути на їхні почуття, емоції, цим самим спонукати їх до 
правильних добрих вчинків. Це те, що він називав азами елементарної моральної культури. Ось чого він 
навчав своїх вихованців. 

1. Ти живеш серед людей. Кожен твій вчинок, кожне бажання відбивається на навколишніх людях. 
Існує сувора межа між тим, що тобі хочеться, і тим, що можна. Перевіряй свої вчинки питанням до самого 
себе: чи не робиш ти зла, незручності чесним, добрим людям? Роби все так, щоб добрим людям було добре, 
а злим – нестерпно. 

2. Ти користуєшся благами, створеними іншим людьми. Люди дають тобі щастя дитинства. Плати їм за 
це Добром. 

3. Всі блага й радощі життя створюються працею. Без праці немислиме чесне життя. Народ учить: хто 
не працює, той не їсть. Назавжди запам’ятай цю заповідь, умій бути гнівним, нетерпимим, непримиренним 
до неробства, ліні, недбайливості, пустого базікання. Навчання – твоя перша праця. Йдучи в школу, ти йдеш 
на роботу. Працьовитість – твоя честь і доблесть. Своєю працьовитістю ти примножуєш честь сім’ї, роду й 
створюєш своє ім’я. Справжня людина створюється тільки працею. 

4. Будь добрим і чуйним до людей. Допомагай слабким і беззахисним. Допомагай товаришу в біді. 
Поважай та шануй матір і батька – вони дали тобі життя, вони виховують тебе, вони хочуть, щоб ти став 
чесним громадянином, людиною з добрим і непримиренним до зла серцем. Твоя любов до батьків – це твоя 
праця в ім’я того, щоб вони були горді твоєю громадянською красою, честю, гідністю. У доброті й 
великодушності щодо чесних, добрих, безпорадних, беззахисних – не слабкість, а сила.  

5. Не будь байдужим до зла. Борися зі злом, обманом, несправедливістю. Будь непримиренним до того, 
хто прагне жити за рахунок інших людей, обкрадає суспільство [2, 371–376].  

Основою морального виховання Сухомлинський уважав формування в дитини людяності, гуманізму. 
До людей треба бути добрим, чуйним, не робити їм зла, у міру можливостей, допомагати слабким і 
беззахисним, допомагати товаришеві в біді. 

Процес оволодіння знаннями та формування світогляду, моральності Сухомлинський пов’язував з 
вихованням почуттів. За його твердженням, дитина найкраще сприймає, осмислює  та запам’ятовує все, що 
переживає. Без емоційного ставлення до знань, без цікавості, здивування, задоволення, впевненості та інших 
позитивних переживань неможливе успішне навчання. 

Моральні цінності, що розкривають перед юним серцем у яскравих образах, захоплюють думку й 
хвилюють душу, пробуджують прагнення до морального ідеалу. У цьому прагненні – шлях особи від 
моральних понять до моральних переконань. Ці переконання – діяльнісні сили особи. Вони – вершина 
морального розвитку, шлях до якої лежить через єдність ідей і вчинків, свідомості й поведінки. 

Визначним чинником, що зумовлює високу педагогічну культуру та ефективність системи 
Сухомлинського, є те, що він не лише глибоко розумів роль феномена рефлексії, а й мав виняткову здатність 
до рефлексії у міжлюдських стосунках. Це можна безпомилково відчути, вдумуючись у поради, з якими він 
неодноразово звертався до вихователів та учнів. В одному з таких звертань до дітей бачимо такі поради 
В.О. Сухомлинського, які привчають дітей відчувати поряд із собою людину, вміти розуміти її душу; думати 
та відчувати, як твої вчинки впливають на душевний стан іншої людини. 

Ідея служіння людям, турбота про їхнє благополуччя, щастя, потреба постійно оберігати  їх, особливо в 
годину важких життєвих випробувань, – одна з найголовніших у творах Сухомлинського. В умінні 
відчувати душу іншої людини, у здатності розуміти її душевний стан педагог убачав найціннішу рису 
моральності дитини. 

Повага до особистості вихованця незалежно від його віку, визнання складності його внутрішнього світу 
й необхідності відповідального ставлення до долі дитини – переконлива характеристика гуманістичної 
спрямованості педагогічної системи Сухомлинського. Педагог стверджував, що любов та повага до дитини 
поліпшують сприйняття впливу педагога, а тому вчитель повинен бачити перед собою не школяра, а 
людину. 

Обґрунтовуючи практичну необхідність гуманних взаємин між вихователем та дитиною, між самими 
дітьми і взагалі всіма учасниками виховного процесу, педагог переконливо показав, що найцінніше в  
дитини – її індивідуальність, неповторність внутрішнього світу, своєрідність здібностей, потенційних 
можливостей, бо тільки через розмаїття індивідуальностей полягає шлях до зростання та об’єднання 
особистостей – не стадного, а справді людського, цивілізованого. 

У ранньому віці закладаються основні напрями розвитку дитини як особистості, вимальовуються 
головні контури ставлення її моральності. Звідси глибока впевненість Сухомлинського у винятковій ролі, 
яку відіграють мати й батько в долі дитини, чи стане вона Людиною гідною, щасливою і чи принесе своїм 
життям щастя іншим людям, залежить від того, які зерна посіють батьки в душі дитини, чи зігріють вони її 
серце теплом любові, правди й справедливості.  Дитина ж повинна поважати матір і батька, адже вони  
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найперші роблять добро для неї, щоб вона виросла здоровою, працелюбною, чесною, з чистим серцем і 
доброю душею. 

Одна з найважливіших гуманістичних ідей, що пронизує педагогічну систему Сухомлинського, полягає 
у запереченні, неприпустимості будь-якого насильства над дитиною, визнані педагогом права учня бути 
суб’єктом виховного процесу, рівноправним його учасником, бути суб’єктом власної активності, носієм 
волі. 

Великою є і духовна влада вчителя початкової школи: дитя дивиться на свого наставника як на взірець 
справедливості, доброти, розуму. Не варто переконувати в тому, що ставлення педагога до нього визначає 
його усвідомлення самого себе. Януш Корчак, стверджував, що діти  це теж особистості, тільки з іншими 
масштабами понять, запасом життєвого досвіду, іншими інтересами, почуттями, переживаннями. Ставлення 
до дитини як до особистості передбачає здатність та вміння педагога ставити себе в становище дитини, 
розуміти його стан, почуття, переживання. 

Повага гідності дитини  найперша заповідь навчання та виховання. “Наш найважливіший 
педагогічний інструмент  вміння глибоко поважати людську особистість у своєму вихованці. Цим 
інструментом ми покликані творити дуже необхідну річ: бажання бути хорошим, стати сьогодні кращим, 
ніж учора” [2,180]. 

Головний смисл діяльності вчителя полягає у тому, щоб створити кожному вихованцю ситуацію успіху, 
тобто поєднання певних умов, які забезпечують позитивний результат, формують у дитини віру в себе, у 
свої здібності. Навіть разове переживання успіху може корінним чином змінити психологічний стан учня. З 
психологічного погляду  це стан задоволеності, радості від того, що дитина зуміла, змогла досягти 
поставленої мети. На базі цього стану можуть сформуватися нові мотиви діяльності, змінитися рівень 
самооцінки, самоповаги. А це у свою чергу можуть розкрити приховані до того можливості дитини. 

З педагогічного погляду  це система продуманих, цілеспрямованих дій вчителя, його стратегії і 
тактики. Дуже важливо пам’ятати думку В.Сухомлинського про те, що будь-який успіх не може виникнути 
на порожньому місці, його потрібно довго й терпеливо готувати; що дитині потрібна установка на 
завтрашню радість. 

Слід знати, що ситуація успіху можлива при умовах, коли вчитель характеризується високим рівнем 
емоційної культури. На думку В. Сухомлинського, вона охоплює декілька ознак, серед яких – культура 
відчуття та сприйняття, культура слова та емоційних станів, емоційна сприйнятливість, психологічна 
зіркість. Без емоційної культури вчитель ніколи не зможе оволодіти емпатію. Однією із складових емоційної 
культури вчителя є, на наш погляд, педагогічна доброта, тобто здатність учителя-вихователя свідомо 
будувати свої стосунки з дітьми, спираючись на оптимістичну перспективу їхнього розвитку, на їхні кращі 
якості. При цьому не слід порівнювати результати діяльності дітей між собою, а показувати особисте 
просування вперед кожного окремо. У класі вчитель повинен створити такий  психологічний та емоційний 
клімат, який би дав змогу кожній дитині відчути себе в безпеці та не відчувати нікчемним, а тим більше 
безталанним. Відвертий інтерес до особистості дитини, повага до неї, а тим більше душевне тепло 
надихають її вчитися краще. У цьому контексті психологічний фон діяльності виступає як один з 
вирішальних факторів ефективності педагогічного процесу. 

Важливим фактором морального виховання дитини, на думку В.О. Сухомлинського, є сім’я: «У сім’ї 
починається суспільне виховання. У сім’ї, образно кажучи, закладається коріння із яких проростають потім і 
гілля, і квіти і плоди. На моральному здоров’ї сім’ї будується педагогічна мудрість школи» [4, 6]. 

Основні положення родинної педагогіки В. Сухомлинського містять такі ідеї: гуманістичний підхід до 
дитини, утвердження в сім’ї і школі культу праці, культу бережливості, культу творення і примноження 
матеріальних та духовних цінностей; розкриття  потенційних можливостей виховання дитини дошкільного 
віку; створення марийської школи, розробка системи підготовки старшокласників до сімейного життя;  
робота з колективом батьків. 

Однією з актуальних проблем теорії і практики сімейного виховання, на думку В. Сухомлинського, є 
врахування особливостей формування дитини в умовах різного типу сімей. Він указував, що  результат 
сімейного виховання багато в чому залежить від умов сімейного середовища: «Причини, внаслідок яких 
дитина стає важкою, невстигаючою, відстаючою, здебільшого криються в умовах, в яких дитина росте в 
роки раннього  дитинства. І якщо дитина стала важкою, то це означає, що в дитинстві  вона не дістала для 
свого розвитку людей, які її оточують, того, що повинна була дістати» [3, 515]. 

У багатьох своїх працях, у практичній діяльності він постійно підкреслював значення для розвитку 
дитини повноти сімейної структури, батьківської любові, материнської ласки, теплих емоційних стосунків. 
Вчителі, класні керівники, на думку автора «батьківської педагогіки», повинні знати біди  й тривоги таких 
сімей, тонко продумувати засоби  педагогічної допомоги. Але одночасно він застерігав від втручання їх у 
сімейні проблеми: «В кожного своє горе, і виносити його на люди, давати порали в присутності інших 
людей – означало б вивертати чужу душу, виставляти напоказ глибоко інтимне…Якщо доведеться 
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торкнутися найпотаємніших куточків батьківських сердець, то робити це треба тільки в особистій бесіді, 
тисячу разів продумавши кожне слово» [3, 518]. 

В. Сухомлинський  уважав, що в системі виховання стосунків між особою і колективом важливе місце 
займає спільна діяльнысть сім’ї та школи. Зокрема, у своїй праці «Павлиська середня школа» педагог 
зазначає: «Найбільш повноцінне суспільне виховання – це, як відомо, шкільно-сімейне. Сім’я з її 
взаєминами між дітьми і батьками – перша школа інтелектуального, морального, естетичного і фізичного 
виховання. Батько, мати, старші брати і сестри, дідусь і бабуся – перші вихователі дітей у дошкільному віці і 
лишаються ними, коли їхні вихованці пішли до школи. Духовне і морально-естетичне багатство сімейного 
життя – найважливіша умова успішного виховання дитини і в домашніх умовах, і в дитячому садку, і в 
школі» [3, 12]. 

На думку В. Сухомлинського, шкільно-сімейне виховання не тільки дає змогу добре виховати молоде 
покоління, а й одночасно дуже важлива умова вдосконалювання морального обличчя сім’ї, батька і матері. 
«Без виховання  дітей,  без активної участі батька і матері в житті школи, без постійного духовного 
спілкування і взаємного духовного  збагачення дорослих і дітей неможлива сім’я як первинний осередок 
суспільства, неможлива школа як найважливіший моральний прогрес суспільства» [3, 14]. 

В.О. Сухомлинський уважав напрочуд важливим завданням сім’ї і школи формування у вихованців 
моральної готовності до батьківства і материнства. Без цієї готовності неможливо уявити всебічний 
розвиток людини. Готовність до високої місії батька й матері – одна з найважливіших сторін 
громадянськості людей. «Багаторічний досвід переконав нас, що вміння бачити в дитині, підліткові, 
юнакові, дівчині майбутніх батька й матір і уміння оцінювати педагогічні явища з тієї позиції, що через два 
десятиріччя наш  колишній малюк приведе до школи свого сина і буде разом з нами міркувати  про те, як 
його краще виховати, – це вміння необхідне нашому суспільству такою ж мірою, як і високий рівень 
трудової майстерності виробників матеріальних і духовних цінностей. Перша школа батьківства й 
материнства – це повноцінне  моральне виховання в роки дитинства, отроцтва, ранньої юності. Педагог, 
заклопотаний тим, щоб з кожного малюка вийшов хороший батько, вбачає завдання великої виховної ваги в 
утвердженні винятково цінної моральної риси – дійового обов’язку. Тому однією з визначальних умов  
морального виховання є прагнення того, щоб кожний наш вихованець вже в роки  дитинства і раннього 
отроцтва умів брати на себе труд відповідальності, тягар обов’язку за життя, здоров’я, душевний спокій, 
благополуччя інших людей; щоб ухиляння від труда, відповідальності і обов’язку мислилось і переживалось 
людиною як мерзенність», - пише Василь Сухомлинський [3, 87]. 

Виховуючи моральну готовність до материнства і батьківства, колектив Павлиської середньої школи 
створив систему  етичних бесід, присвячених високій місії матері та батька. Це бесіди про любов і дружбу , 
шлюб, дітонародження, виховання дітей. Звичайно, вони були б марними, якби не піклування педагогічного 
та батьківського колективів про те, щоб і в сім’ї, і в школі кожна дитина бачила приклад свідомої праці й 
відповідальності. З того моменту, як батьки віддали свою дитину в школу, вони ставали слухачами  
батьківської школи. «Програма постійного підвищення  педагогічної культури  батьків і матерів – це по суті 
наша спільна з ними  робота – тонка й важка, кінцевою метою якої є ідеал всебічно розвиненої  гармонійної 
людини. Найважче полягає в тому, щоб батько й мати разом з нами бачили, розуміли духовний світ своєї 
дитини, вміли розібратися в причинах і наслідках, осмислити виховання як цілеспрямовану працю» [5, 89]. 

Аналіз цієї проблеми у творах В. Сухомлинського переконливо доводить, що сім’я є першою ланкою 
виховання взаємин між особою і колективом і за  допомогою школи, краще було б сказати за тісного 
співробітництва зі школою, спроможна створити той ідеал людини, який необхідний нашому суспільству. 
Основні напрями розвитку дитини як особистості закладаються в ранньому віці. Звідси й глибока 
впевненість Сухомлинського у винятковій ролі, яку відіграють у цьому плані батьки. Чи стане дитина 
гідною людиною, щасливою, чи принесе своїм життям щастя іншим людям – це залежить від того, які зерна 
посіють батьки в душу дитини, чи зігріють вони її  серце теплом любові, поваги, правди й справедливості, 
любові й шани до  людей. «Прекрасні діти виростають у тих сім’ях, де батько й мати по-справжньому 
люблять  одне одного і разом з тим люблять і поважають людей. Я відразу бачу дитину, в якої батьки 
глибоко, сердечно, красиво, віддано люблять одне одного. У такої дитини мир і спокій в душі, стійке 
моральне здоров’я, щиросердна віра в добро, віра в красу людську…» [5, 92]. 

Визнаючи роль різноманітних факторів та педагогічних умов у процесі морального виховання дітей, 
В.О. Сухомлинський акцентує увагу на рівні духовної, інтелектуальної культури насамперед у школі, де 
особистість вчителя створює атмосферу радості праці, психологічного комфорту, взаєморозуміння, довіри 
дітей та дорослих. 
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Юрій ГРИЦАЙ 

В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО ДИТИНИ  
ЯК ПЕРШООСНОВУ РОЗВИТКУ ГУМАННОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Гуманізм – серцевина педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. Він ґрунтується на положенні про 
безумовну цінність людини, її гідність, індивідуальну неповторність. Знання і розуміння дитини, віра, любов 
і повага до неї і бережливе, чуйне ставлення, створення необхідних умов для її фізичного, психічного й 
духовного розвитку – основні складові гуманної педагогіки В.О.Сухомлинського. 

В історії педагогіки гуманістичні виховні ідеї висловлювали Я.А.Коменський, Ж.Ж.Руссо, 
І.Г.Песталоцці, А.Дістервег, К.Д.Ушинський, Л.М.Толстой, А.С.Макаренко, Януш Корчак та багато інших 
педагогів і діячів. 

В.О.Сухомлинський багато разів цитував відомий вислів Л.М.Толстого: «Якщо вчитель має тільки 
любов до справи, він буде гарний вчитель. Якщо вчитель має тільки любов до учня, як батько, мати, він буде 
краще того вчителя, який прочитав усі книги, але не має любові ні до справи, ні до учнів. Якщо вчитель 
поєднує в собі любов до справи і до учнів, він -  досконалий вчитель» [3, 309]. 

Гуманістичні ідеї минулого були сприйняті й розвинені видатним педагогом-гуманістом 
В.О.Сухомлинським. Він – гідний спадкоємець гуманістичних традицій. Уперше в Україні 
В.О.Сухомлинський створив школу на гуманістичних засадах. У Павлиській середній школі, яку він 
очолював протягом 23 років, дитина стояла в центрі педагогічної системи. Усе в ній було підпорядковане 
створенню гуманного виховного середовища, що сприяє розвитку інтелекту дитини, вихованню її 
справжньою людиною, всебічно та гармонійно розвиненою. 

До висвітлення ідеї гуманізації навчально-виховного процесу в педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського зверталося чимало дослідників: Г.Алексевич, Н.Ангелуша, М.Антонець, 
М.Боришевський, Б.Грицюк, Л.Бондарєв, М.Мухін, Б.Кваша, Г.Калмиков, Ж.Омельченко та ін. У своїх 
наукових дослідженнях вони висвітлюють гуманізм як провідний принцип педагогічної системи 
В.О.Сухомлинського. Мета цього дослідження – довести, що гуманне ставлення до дитини є визначальним 
фактором його педагогічної системи. Завданнями дослідження є:  

- з'ясувати сутність педагогічної любові до дітей; 
- визначити її витоки (природний дар чи набута якість); 
- дослідити вплив гуманного ставлення на розвиток та формування особистості дитини; 
- визначити умови розвитку цієї цінної якості. 
«Що було найголовнішим у моєму житті?» – запитував Василь Олександрович себе і без роздумів 

відповідав: «Любов до дітей!». 
Видатний педагог був переконаний, що навчати й виховувати дітей можна за умови, якщо їх по-

справжньому любити. Тому основне кредо педагога – любов до дітей. «Любов до дитини, – писав великий 
педагог, – це плоть і кров вихователя як сили, яка здатна впливати на духовний світ іншої людини. Педагог 
без любові до дитини – все рівно, що співак без голосу, музикант без слуху, живописець без почуття 
кольору» [3, 309]. 

Для В.О.Сухомлинського педагогічна любов – це насамперед повага до особистої гідності дитини, 
постійна турбота про неї, це складний процес розуміння, вивчення дитини, відкриття в ній людської краси, 
на основі якої формується особистість. Школа повинна любити дитину, тоді й дитина обов'язково полюбить 
школу. Без любові й поваги до вихованців усі розмови про гуманність і людяність – пустий звук. Любити 
дітей – це враховувати їхні індивідуальні особливості і створювати доброзичливу психологічну атмосферу, 
усі необхідні умови для їхнього повноцінного розвитку, для самореалізації та самоутвердження. 

Любов до дітей – це бажання всім їм справжнього щастя, бажання бачити їх порядними людьми, 
оптимістична віра в можливості дітей – і дуже здібних, і розумово обмежених. 

У гуманному ставленні В.О.Сухомлинського до дітей не було нічого від необхідності. Він просто не  
уявляв собі іншого  ставлення. Особливу увагу він  приділяв дітям, які відрізнялися від своїх ровесників 
рівнем вихованості чи інтелектуальним розвитком. 

Його любов до дітей – це дієва, зацікавлена любов. В.О.Сухомлинський був переконаний, що педагоги 
повинні говорити поменше тріскучих фраз про любов до людини взагалі, а побільше робити конкретних 
справ та виявляти сердечну участь у житті дітей, у створенні радощів. Саме в дієвій любові до дітей, 
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постійній турботі про них міститься джерело логічного новаторства та оптимізму. Любов до дітей надихає і 
вихователя, є для нього джерелом, із якого він черпає свої сили. 

Своє життєве та педагогічне кредо В.О.Сухомлинський постійно підтверджував справами. Іншої уваги 
заслуговує той факт, що через руки В.О.Сухомлинського пройшло 107 розумово обмежених школярів. Із 
107 – 55 закінчили 11 класів, 25 – технікуми, 13 – здобути вищу освіту, останні успішно закінчили 
профтехучилища та різні курси. Лише 2 учні через тривалу хворобу закінчили тільки 8 класів. Усі  107 дітей 
стали повноцінними членами суспільства. Нещасна, обездолена природою чи дурним середовищем 
маленька людина не повинна дізнатися про те, що в неї слабкий розум, – писав В.О.Сухомлинський. 
Виховання такої людини повинно бути в сто разів більш ніжним, чуйним, турботливим. Саме завдяки 
гуманному ставленню до цих дітей педагоги Павлиської школи особливими засобами в умовах звичайного 
класу розвивали обмежений інтелект дітей і досягли великих успіхів. 

В.О.Сухомлинський впевнений, що любов учителя до дітей народжується в горінні, у боротьбі за 
людину, нерідко в муках. Любити окремих дітей найбільш здібних, вихованих, симпатичних не таке важке 
завдання. Але любити всіх без винятку, щоб кожен із них став повноцінною людиною – це великий талант. 
Постає проблема: а як же любити тих дітей, які приносять у школу багато потворного: лицемірство, цинізм, 
нечесність, жорстокість, зло  і багато іншого? 

В.О.Сухомлинський – мудрий педагог і тонкий психолог – відповідає на це питання так: «Люби дитину 
не такою, якою вона є, а такою, якою вона повинна бути. Не сліпа, всепрощаюча любов, а любов мудра, яка 
випрямляє людину, очищає в душі дитини крупинки золота від пустої породи». 

Мистецтво педагогічної професії і полягає у тому, щоб ненавидіти зло, але не переносити його на того, 
у чиїй душі воно поселилося. «У моїй педагогічній практиці існує правило: яким би страшним не було зло в 
дитячій душі, необхідно бачити в цій спотвореній душі перш за все людину, яка чекає на допомогу, щоб 
вилікуватися від зла. Я звертаюся не до голосу зла, а до голосу краси людської, яка в дитині обов'язково є» 
[3, 311]. Ці слова були переконанням самого В.О.Сухомлинського й  стали переконанням усього 
вчительського колективу Павлиської середньої школи. 

Виявлення любові до дітей – це позитивно-емоційне ставлення до них, яке забарвлене особистісними 
якостями педагога. Таке ставлення – тонкий інструмент дотику до душі кожного вихованця. Воно стимулює, 
надихає, активізує, впевнює, вселяє віру в свої сили, здібності. У дітей з'являються позитивні почуття та 
емоції, вони відчувають душевний комфорт. За таких умов у силу вступають тонкі психологічні механізми 
розвитку та формування особистості, завдяки яким усі вимоги педагогів, котрі викликають позитивний 
емоційний відгук у душах вихованців, сприймаються і трансформуються в особистісно значущі потреби 
дітей. Далі дитина діє за власним бажанням, щоб задовольнити актуальну потребу. Але підштовхнув її до 
цього педагог своїм гуманним ставленням, виявленням любові до неї. 

У цій ситуації реалізується сота порада В.О.Сухомлинського вчителеві [4], сутність якої у  тому,  що  
навчати і виховувати дітей треба так, щоб вони не відчували, що їх примушують, на них тиснуть. 
Майстерність учителя в тому, щоб викликати необхідну потребу, зацікавити дітей. Тому вихованню 
культури потреб В.О.Сухомлинський приділяв багато уваги. 

Завдання полягає не тільки в тому, щоб виховати різнобічні матеріальні й духовні потреби. Важче 
добитися гармонійного розвитку матеріальних і духовних потреб, й особливо того, щоб у житті людини 
була діяльність, спрямована на задоволення потреб найвищого рівня – потреб духовних. 

Вищою потребою людини В.О.Сухомлинський уважав потребу людини в людині як  носія духовних 
цінностей. Тому головним завданням учителя, на думку В.О. Сухомлинського, є: виховати в кожного 
вихованця потребу в іншій людині. Позитивний приклад педагога, його доброзичливе, турботливе, гуманне 
ставлення і до вихованців, і до всіх інших людей – запорука формування ціннісних потреб у дітей. 

В.О.Сухомлинський переконаний у тому, що «мудра любов до дітей – вершина педагогічної культури, 
думок і почуттів. Сердечність, теплота, доброзичливість у ставленні до дитини – це те, що можна назвати 
одним загальним словом – доброта» [3, 316]. Вона завжди виступає потужним стимулом виховання і 
самовдосконалення та регулятором стосунків у системах: учні – учні, учителі – учні, учні – учителі, батьки – 
учні та ін. 

В.О.Сухомлинський впевнений, що добре ставлення до дитини з боку дорослих – серцевина її 
майбутньої людяності й гуманності: добрі почуття своїм корінням сягають у дитинство, де дитина повинна 
пройти емоційну школу – школу виховання добрих почуттів. 

На жаль, у сучасній школі домінує поки що авторитаризм, який створює атмосферу напруженості, 
нервування. Проведене нами дослідження в   школах   м. Миколаєва та  Миколаївської області показало, що 
часто вчителі кричать на дітей, звинувачують їх у всьому, вдаються до порівняння здібностей, принижують 
їхні особистості. А у відповідях на анкети   діти   зазначають,   що   хочуть  бачити   вчителя   передусім  
доброго,   веселого, життєрадісного, завжди з гарним настроєм, чесного, справедливого, І тільки 9,8 % 
опитаних указали ще на одну якість вчителя – «розумного», але поставили її на останнє місце. Аналіз 
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отриманих результатів свідчить про те, що діти прагнуть відчувати ті якості вчителя, яких їм бракує у 
взаємодії з ним. 

Важливою складовою гуманного ставлення до дітей є також захист їх від того зла, яке оточує   багатьох  
дітей; самітність, навіть, на перший погляд, у благополучних  сім’ях; надзвичайна заласканість; 
вседозволеність; фізичні покарання та ін. Виховання таких дітей В.О.Сухомлинський назвав захисним. 

Завдання педагога полягає у тому, щоб захистити дитину від насилля над тілом і душею. «Захисне 
виховання – це глибоко індивідуальна творчість педагога. Тут треба так доторкнутися до хворобливого, 
покаліченого серця дитини, щоб виховання не обернулося для неї стражданням» [3, 321]. 

 Виходячи із конкретної життєвої ситуації та враховуючи індивідуальні особливості дитини, 
В.О.Сухомлинський пропонує цілу низку педагогічних порад стосовно виховання таких дітей: 

1. Найкращим захистом дитини від самотності є пробудження у неї почуття любові, симпатії до когось 
із таких же самітних людей. 

2. Найдієвішим способом захисту дитини від обману, нечесності, егоїзму є пробудження поваги до 
самого себе. 

3. Побільше поваги, доброти, любові, чуйності й наполегливості виявляти до дітей, серця і душі яких 
покалічені побоями, криками, лайками. «Складні інструменти педагогічного мистецтва повинні бути 
використані для того, щоб пробудити в дитячому серці чуйність до найтонших способів впливу на людську 
душу – перш за все до краси і до слова вчителя. Я прагну до того, щоб дитина, покалічена побоями і 
лайками, ніколи не чула криків, погроз, не очікувала покарання... Лікування красою – так можна назвати 
одну із граней моєї педагогічної системи» [3, 324]. 

Таких дітей В.О.Сухомлинський радить залучати до вирощування квітів, рослин, доглядати за живими 
істотами. 

Істинна любов до дітей надихає педагога на творчість, на створення «ситуації успіху» для кожної 
дитини, умов для розвитку її індивідуальних здібностей і нахилів та всебічного гармонійного розвитку. 
Гуманне ставлення до дітей дає їм радість праці, радість пізнання, щастя життя. 

На думку В.О.Сухомлинського, трапляються вчителі, у яких любов до дітей – це природний дар. Але, 
на жаль, є і така категорія вчителів, які байдужі до дітей. Та чи можна і таких учителів навчити любити 
дітей? В.О.Сухомлинський уважає, що навчити вчителя любити дитину не можна. Він переконаний, що в 
усіх учителів є від природи задатки любові до дітей. Тому необхідно створювати умови для їхнього 
розвитку, а саме: упорядкувати режим роботи, навчальне  навантаження; звільнити  вчителя  від  турботи  
про  життєві проблеми;  надати вчителеві достатньо вільного часу для вдосконалення педагогічної культури 
й спілкування з дітьми поза  уроками;  впроваджувати  нові  ефективні  методи  в  роботу  школи,   щоб  не 
покувати дітей уроками і домашніми завданнями. Усе це сприятиме більш повному використанню сили 
природи у вихованні дітей. 

«Серце віддаю дітям» – у цій назві книги В.О. Сухомлинського життєве і педагогічне кредо педагога-
гуманіста. «Розвиваючи ідеї гуманізму, загальнолюдських та національних цінностей, підкреслює 
О.В. Сухомлинська, – він став уособленням гуманізму як особистість, як сільський учитель, як директор, як 
педагог-дослідник» [6. 9]. 

Ми розглянули лише декілька аспектів гуманного ставлення до дитини в педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського. Потребують  подальшого вивчення  погляди В.О.Сухомлинського стосовно гуманного 
ставлення до дитини як найвищої цінності на землі. 
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Тетяна ДОВГА 

ЕТИЧНІ ГРАНІ ДИТЯЧОГО СВІТОБАЧЕННЯ В ГУМАНІСТИЧНІЙ 
ПЕДАГОГІЦІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

В кожному суспільстві існують норми, які регулюють взаємостосунки між людьми відповідно до їхніх 
спільних інтересів. Опановуючи ці норми, свідомо підпорядковучи їм свої вчинки, почуття й думки, 
керуючись ними у своєму ставленні до світу та інших людей, людина стає високоморальною істотою. Вона 
відчуває себе відповідальною за наслідки своїх дій не тільки перед іншими, а й перед самою собою. Тільки 
їй властиві почуття сорому, честі й гідності, докори сумління, які теж підносять людину над усіма іншими 
істотами. Ці "внутрішні охоронці" є одним з найбільших надбань культури, вони, як засвідчують учені, 
формувалися впродовж тисячоліть і саме завдяки їм може існувати й саме суспільство [1, 153].  

Тому так важливо як для всього сучасного суспільства, так і для кожної родини й особистості 
впроваджувати результати етичних досліджень і санкціонованих етикою моральних норм у сферу 
виховання. УВрахування етичних підходів і норм в організації виховного процесу дає змогу суттєво 
підвищити його гуманістичний потенціал. Так, саме за етичними критеріями не можна ототожнювати 
виховання і формування особистості. Етика наполягає на розгляді виховання як духовного насичення 
людини, що розгортається в діалозі, спілкуванні рівнопорядкових суб’єктів, спрямованому на розвиток 
вільної та відповідальної особистості [2, 31]. 

У педагогічних працях В.О.Сухомлинського ("Серце віддаю дітям", "Духовний світ школяра", 
"Павлиська середня школа", "Як виховати справжню людину", "Сто порад учителеві", "Батьківська 
педагогіка" тощо) наголошується на необхідності формування в школярів етичних поглядів і переконань, 
дотриманні етичних норм у поведінці та людських стосунках. Погляди видатного педагога продовжують і 
збагачують кращі надбання педагогів-гуманістів минулого Я.А. Коменського, Д. Дьюї, О. Вільмана, 
Т. Ціллера, Й.Ф. Гербарта,  К.Д. Ушинського, Марії Монтесорі, Софії Русової, П.Г. Лубенця та слугують 
підгрунтям появи досвіду сучасних педагогів-новаторів І.Г. Ткаченка, О.А. Захаренка, М.П.Гузика та ін. 

Метою нашої статті є розгляд запропонованих В.О.Сухомлинським можливостей для формування 
етичних аспектів сприйняття світу учнями початкової школи.  

У всі часи в етичній свідомості людини відбувається складне поєднання ідей добра і зла. Потенційна 
необмеженість ідеї добра не позбавляє визначеності й конкретності кожну одиничну ситуацію розпізнавання 
добра й вибору між добром і злом. Адже добро – це й інтереси ближніх, і утвердження національних 
традицій, і загальнолюдські цінності, і захист природи, і звільнення від страждань, і миттєвий посміх на 
обличчі найдорожчої для тебе людини… У кожному конкретному випадку подібні, різні, інколи 
взаємонедопустимі грані добра утворюють неповторні сполучення, що потребують осмислення і 
відповідального вияву людської волі [2, 93–94]. 

На думку В.О.Сухомлинського, ідея добра стає частинкою людської істоти, вона невіддільна від думок, 
поглядів і переконань людини. Ідея добра – це мірка, з якою людина підходить до пояснення й оцінки 
людських стосунків. Закликаючи учнів до утвердження в особистому досвіді ідеї добра, педагог писав: 
"Слід прагнути до того, щоб вона була нормальним охоронцем твоєї совісті, спонукачем твоєї моральної 
непохитної духовної стійкості, ідейної мужності" [9, 229]. 

Як зазначають фахівці в галузі педагогіки, особистості, що формується, може бути потрібен і свій 
власний глибоко пережитий досвід зла, своєрідне моральне щеплення, що гартує її напередодні серйозних 
життєвих конфліктів. Дитина, підліток, юнак на порозі дорослого життя має так чи інакше випробувати своє 
сумління, відчути реальний, не награний страх, реальний сором, щоб усвідомити внутрішні межі своїх 
виборів і вчинків на майбутнє. У набутті цього досвіду, котрого так чи інакше не позбавлений, мабуть, 
ніхто, є справжній, неминучий ризик; разом з тим від тактовності дорослих чималою мірою залежить, чи 
стане цей досвід зла лише минущим моментом духовно-морального розвитку особистості, чи накладе 
згубний відбиток на все її подальше життя [2, 110–111].  

Таким чином, без можливості зла, а інколи і його актуальної присутності в моральній свідомості й 
поведінці особистості неможливе гартування справжньої моральної доброти. 

Глибокий знавець дитячої особистості В.О.Сухомлинський помітив: "В уявленнях, думках і емоціях 
дитини молошого шкільного віку весь світ піддається простій, з погляду дорослих, класифікації: гарне й 
погане, правильне й неправильне. В цій класифікації дитина не бачить ще відтінків, їй важко збагнути 
сплетіння поганого й гарного, особливо в людині. Духовне життя в цьому віці має спрямовуватися так, щоб 
гарне пізнавалося, осмислювалось і переживалося дитиною на зразках прекрасного, того, що має велику 
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притягальну силу, і  щоб погане не лише правильно трактувалося, а й активно засуджувалося. Уже те, що 
дитина в думках своїх схвалює гарний вчинок і засуджує поганий, є виявом її активної діяльності" [4, 258]. 

У зв’язку з цим учений був переконаний, що у виховній роботі з молодшими дітьми важливо 
"…донести до їх свідомості важливу суспільну, моральну ідею, активізувати їхню думку і моральне почуття 
можна насамперед через вплив на почуття. Яскрава картина, що передає суть соціального явища, моральної 
ідеї, зачіпає найпотаємніші куточки дитячого серця" [4, 226]. 

Продовжуючи цю думку, видатний педагог далі наголошує на взаємозв’язку почуттів, волі, мислення та 
поведінки дитини в сприйнятті нею навколишньої дійсності: "В молодшому шкільному віці вирішальну 
роль у формуванні, утвердженні й дієвості думки, що спонукає до активних вольових дій, відіграє яскравість 
і виразність тих предметів і явищ, за допомогою яких вихователь намагається донести до свідомості 
вихованців ідею. Чим переконливіше для дитини передаються в конкретній картині, образі  істотні риси 
явища, тим помітніші почуття, що їх переживає дитина, тим зрозумілішою стає їй абстрактна думка, тим 
більше прагне дитина проявити свою активність" [4, 258]. 

Наявність позитивної емоційної спрямованості в сприйнятті світу є складовою моральної культури 
особистості. Як зазначав В.О. Сухомлинський, "для виховання моральної культури дуже важливо, щоб 
людина і в особистих, і в колективних духовних взаєминах була пов’язана з іншими людьми узами добрих 
побажань. Нехай одночасно з першими кроками пізнання навколишнього світу вона переживає радісне 
хвилювання і тривогу у зв’язку з благополуччям або горем іншої людини. Нехай на власному досвіді 
переконається, що від того, як вона бачить іншу людину, як до неї ставиться, залежать мир і спокій її душі" 
[9, 192]. 

Формування моральної культури молодшого школяра починається, за висловом педагога-гуманіста, з 
"азбуки виховання людяності", яка полягає у тому, щоб "дитина віддаючи тепло своєї душі іншим людям, 
знаходила в цьому особисту радість. Головне ж у цій найтоншій сфері виховної роботи, як показує досвід, – 
переживання дитиною горя, турбот, страждань іншої людини, особисте піклування про долю того, хто 
потребує допомоги, співчуття" [6, 188]. 

На підтвердження цієї думки він додає: "Дитина має безмежну здатність віддавати своє серце іншій 
людині. Її треба вчити співчувати, співпереживати, жаліти людей. Немає нічого важливішого в сімейному 
житті, як духовна співучасть дитини в усьому, що робить людина для людини. Дітям треба пояснювати, 
показувати, як брати участь у духовному житті сім’ї, їх треба спонукати, надихати, вчити поєднувати сили 
своєї душі з силаи душі дорослої людини. Жодний благородний порух дитячого серця не повинен 
залишитися бездіяльним. Цей порух часом буває дуже слабким, непомітним. Треба утвердити його, 
допомогти людині виявити себе щодо іншої людини" [9, 205]. 

З досвіду своєї багаторічної роботи з учнями директор Павлиської середньої школи виніс твердження: 
"Щоб людина стала поганою не треба докладати особливих до того зусиль, але зробити людину хорошою – 
о, це потребує страшенно тяжкої праці! Зло починається з елементарного морального невігластва, з етичної 
неграмотності, з того, що людина на певному етапі свого розвитку не осягла азбуки людської культури і 
тому почала опускатися в болото дрімучого морального невігластва" [9, 231]. 

 Спілкуючись з вихователями, він ставив перед ними наступні завдання: "навчити дітей, підлітків і 
юнаків прагнути до доброго, примушувати себе добре мислити, робити добро, бути незадоволеним своєю 
інертністю й лінощами душі. Сили духу своїх вихованців нам треба пробуджувати для того, щоб їм хотілося 
бути добрими і щоб це хотіння стало для них бажаною працею. Там, де це вдається зробити, першим 
помічником вихователя в болісно важкій справі виховання стає сам вихованець" [9, 288]. 

Можливості для реалізації цих завдань В.О. Сухомлинський убачав як у виховному, так і в навчальному 
процесі, в якому: "…виховний аспект завжди був і буде провідним; яким би "очищеним" від виховання не 
було навчання, воно є насамперед вихованням, моральним формуванням людської особистості. Немає і не 
може бути, не повинно бути навчання, "непричетного" до виховання" [5, 593]. 

Про це в свій час говорили зарубіжні та вітчизняні педагоги-гуманісти. Зокрема, "етичне навчання" (за 
С. Русовою) передбачало наявність у навчальному процесі "етико-реальних" (за Я.А.Коменським) та "етико-
філософських" (за О. Вільманом) дисциплін, а також можливості здійснювати виховання мораллю на уроках 
та в процесі виховних бесід ("предметових лекцій") з дошкільниками та наймолодшими учнями.  

Софія Русова вважала за необхідне "впливати на почуття дітей оповіданнями, де моральне добро 
якнайкраще вимальовано і викликало б у дітей захоплення й бажання перейняти чудовий зразок…постійною 
практикою моралі поглилювати моральну свідомість, постійною соціальною практикою дисциплінувати 
егоїстичні нахили і зміцняти свідомість соціальних обов’язків, а щоб це не перетворювалося на сухий 
принцип взаємної допомоги, постійно викликати емоцію співчуття, естетичною ласкою вносити ліричний 
настрій, шукання правди, а не лише самозадоволення своїм поводженням. А для цього постійно викликати 
нові високі почуття, відповідні розвиткові людини, любов до природи, до рідного краю, до великих 
всесвітніх героїв, до краси, до правди" [3, 50]. 
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Дуб під вікном 
Молодий лісник побудував у лісі велику 

кам'яну хату й посадив дуба під вікном. 
Минали роки, виростали у лісника діти, 

розростався дубок, старів лісник. 
І ось через багато літ, коли лісник став 

дідусем, дуб розрісся так, що затулив вікно. Стало 
темно в кімнаті, а в ній жила красуня – лісникова 
внучка. 

- Зрубай дуба, дідусю, - просить онучка, - 
темно в кімнаті. 

- Завтра вранці почнемо… - відповів дідусь. 
Настав ранок. Покликав дідусь трьох синів і 

дев'ятьох онуків, покликав онучку- красуню й каже: 
- Будемо хату переносити в інше місце. 
І пішов з лопатою копати рівчак під 

фундамент. З ним пішли три сини, дев'ять онуків і 
внучка. 

Яке рішення прийняв лісник? 
1. Зрубати дуба. 
2. Перенести хату. 
Чому дідусь вирішив перенести хату в інше 

місце? 
 

Зрубали вербу 
Над ставком росли дві верби. Усе, було, 

дивляться у воду. Тихого ранку їхнє листячко ні 
ворухнеться, ні зашепотить. А коли на гілку сідала 
пташка, воно тремтіло. Верба дивувалася: хто ж це 
прилетів? 

Одного разу прийшов до ставка чоловік із 
сокирою. Підступив до однієї верби, замахнувся, 
рубонув. Полетіли тріски. Здригнулась верба, 
застогнала. А листочки тривожно й питають один 
одного: що це він робить? 

Упала верба. Занімів ставок, мовчить очерет, 
закричала тужливо пташка. Сіра хмарина заступила 
сонце, і стало похмуро. 

Лежить зрубана верба. А листочки 
перешіптуються та вербу питають:  

-Чого це ми лежимо на землі? 
Де цюкала сокира, там виступили сльози. 

Чисті, прозорі, вони падали на землю. 
Яка основна думка казки? Доведи. Дай оцінку 

вчинку чоловіка. 
Чи завжди люди несуть відповідальність за свої 
вчинки? 

Аналогічну думку розвивав у своїй творчості В.О.Сухомлинський, який уважав  обов’язком кожного 
вихователя "утвердити в кожній людині доброту, сердечність, чуйність, готовність прийти іншому на 
допомогу, чутливість до всього живого і красивого – елементарна, азбучна істина шкільного виховання, з 
цієї істини починається школа. Безсердечність породжує байдужість, байдужість породжує себелюбність, а 
себелюбність – джерело жорстокості. Щоб запобігти безсердечності, ми виховуємо дітей у дусі сердечної 
турботи, тривоги, неспокою про живе і красиве – про рослини, про квіти, про птахів, про тварин" [6, 149]. 

Незамінним інструментом впливу на душу вихованця В.О.Сухомлинський вважав слово: 
"Майстерність, мистецтво, застосування слова вихователя виявляються в тому, що він створює для учнів 
атмосферу, насичену душевністю, атмосферу шукань, відкриттів не тільки наукових, суто пізнавальних, а й 
етичних, естетичних. І ця атмосфера в школі – початок морального розвитку, пробудження до розвитку. 
Кінець кінцем, саме від слова педагога залежить створення в школі обстановки, що сприяє вихованню 
любові до знання, читання, мистецтва, музики…" [7, 329]. 

Визначний майстер художнього слова залишив нащадкам дитячі оповідання та казки, у яких адаптовано 
до дитячого розуміння різноманітні грані реального людського світу, де добро протистоїть злу й 
людиноненависництву, та містяться етичні повчання про красу й велич людини та природи. 

Наводимо приклади казок В.О. Сухомлинського та диференційованих завдань до них, розроблених 
методистом С.І. Якименко [10]. Запропоновані матеріали можуть бути використані під час проведення 
етичних бесід з молодшими школярами для утвердження в їхній свідомості ідеї добра та віри в перемогу 
добра над злом.  

Дідусь і Смерть 
Був собі Дідусь. Було йому вже сто років. От дізналася Смерть, що живе такий старий-старесенький Дідусь. 
Прийшла до нього й каже: 
- Час уже помирати, Дідусю. 
- Дай приготуватися до смерті, - каже Дідусь. 
- Добре, – погодилася Смерть. – Скільки тобі часу треба на те? 
- Три дні, – каже Дідусь. 
Цікаво стало кощавій: що ж робитиме Дідусь, як він готуватиметься до смерті? 
Настав перший день. Вийшов Дідусь у сад, викопав ямку й посадив дерево. 
- Що ж він другого дня робитиме? – думає Смерть. 
Настав другий день. Вийшов Дідусь у сад, викопав ще одну ямку, посадив ще одне дерево. 
- Що ж він третього дня робитиме? – з нетерпінням думає Смерть. 
Настав третій день. Вийшов Дідусь у сад, викопав ще одну ямку й посадив ще одне дерево. 
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- Навіщо ти дерева садиш? – питає Смерть. – Ти ж завтра помреш.  
- Людям на добро, – каже Дідусь. 
Злякалася Смерть і втекла в темний ліс. 
Чому смерть злякалась і втекла? 

Поміркуй. Слово сповіщає, впливає, допомагає. Як за цим можна простежити в тексті казки? 
 
Наведені в статті думки та висловлювання видатного українського педагога-гуманіста 

В.О.Сухомлинського висвітлюють його позицію щодо важливості формування етичних аспектів 
світобачення, націлених на гуманне ставлення дитини до людей та навколишнього світу. 
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Надія КАЛІНІЧЕНКО 

ВПЛИВ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ НА ЗАГАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 
ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЦІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Широкий спектр актуальних проблем, висвітлених у педагогічних працях та втілених у практичну 
діяльність Василем Олександровичем Сухомлинським, вивчався багатьма вітчизняними та зарубіжними 
вченими. Проблемі гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського присвячені дослідження О.Я. Савченко, 
О.В. Сухомлинської, М.Я. Антонця, В.Г. Кузя, Л.С. Бондар, М.В. Богуславського, А.М. Богуш, Мар’яна 
Библюка, М.С. Вашуленка, М.А. Дмитрієва, В.Ф. Деркач, І.А. Зязюна, В.В. Радула, В.Г. Риндак, 
О.М. Пєхоти, Н.С. Побірченко, Еріки Гартман, Дугласа Ларша, С. Лашина, С.Г. Мельничука, М.І. Мухіна, 
Лі Цзихуа, Ван Ігао, В. Іфферта, Бі Шуджі, А. Кокеріля, В.Л. Федяєвої, Христоса Франгоса, М.Д. Ярмаченка. 

Трудове виховання учнів – провідна проблема теоретичних досліджень і практичної діяльності Василя 
Олександровича. Цій проблемі він приурочив численні книги й статті, у яких генерувальна ідея – створення 
оптимальних умов для розвитку природних індивідуальних здібностей кожної дитини. Педагогічний зміст 
системи трудового виховання педагог-новатор розкрив через принципи трудового виховання, які у 
вітчизняній педагогіці вперше були визначені саме ним. Він пропагував принципи єдності трудового 
виховання  і загального розвитку; раннього залучення до продуктивної праці; різноманітності видів праці; 
творчий характер праці; посильність трудової діяльності. 

Ці принципи розглядались у єдності і взаємозв’язку, збагачувались і розвивались під впливом 
багатокомпонентної практики трудового виховання учнів. Як ідеї, так і технології трудового виховання 
школярів у Павлиші вчать наступні покоління бути мудрими й виховувати дітей з раннього віку 
працьовитими та відповідальними . 

Свою педагогічну концепцію Василь Олександрович детально виклав на нараді активу працівників 
освіти Кіровоградської області 1959 року та  на науково-практичній конференції директорів шкіл, де 
виступив з основною доповіддю “Яким повинен бути директор сучасної школи” (1965 рік, 20–21 серпня). 
Кожне його слово, кожна фраза були виважені, продумані, перевірені життям; сприймалися вчительською 
аудиторією з великою зацікавленістю і прагненням працювати творчо й результативно. 
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Відомий український педагог-гуманіст В.О. Сухомлинський постійно підкреслював, що вчитель 
творить людину. Тільки вчитель може виховати творчу дитину, розкрити перед нею багатство знань, знайти 
найдосконаліші методи проектування людських доль. А для цього вчитель має бути сам творчою, 
непересічною особистістю, яка віддає наснагу, працю, часточку своєї душі й серця дітям. За 
В.О.Сухомлинським, педагогічна творчість – це здатність допомогти дитині пізнати свій внутрішній світ, 
передусім свій розум, допомогти їй підвищити інтелектуальні сили, навчити її розуміти і створювати красу 
своєю працею, своїми зусиллями. Нехай дитина повторює те, що було вже зроблено, створено людьми, але 
якщо її дії – плід власних розумових зусиль, то вона – творець, а її розумова діяльність – творчість. Учитель-
вихователь повинен уміти плекати творчу особистість учня, тобто вміти долучитися до творчого процесу як 
до складної дії, пов’язаної з високим напруженням усіх духовних сил людини.  

Колективна дослідницька праця об’єднала колектив. Ряд заходів шкільного життя, започатковані 
директором і вчителями, зберігаються й нині: вони стали яскравими шкільними традиціями. Серед них – 
свято Матері, свято дівчат; весняні свята: пісні, квітів, птахів; зимове свято снігового містечка, а також день 
першого снопа і свято першого хліба. 

Виховне середовище підсилювалося трудовими традиціями, які супроводжувалися духовним 
піднесенням, яскравими почуттями й переживаннями. Це виготовлення в кінці навчального року подарунків 
школі – приладдя, моделей, альбомів. Протягом канікул  виготовлялися наочні посібники: гербарії, колекції, 
квіткові композиції. Перед початком навчального року діти прикрашали класні кімнати й шкільне подвір’я, 
а восени й навесні під час тижня саду садили яблуні матері, батька, бабусі, дідуся, виноград; облаштовували 
куточки краси. Усе це робилось у тісній співпраці з учителями та батьками, з випускниками попередніх 
років. Тому й потопала шкільна садиба в горіхових, вишневих, абрикосових, каштанових, ялинових 
насадженнях. “Усе це створено руками наших дітей, і все це можна створити в кожній школі”, – 
стверджував педагог-гуманіст [1, 91]. За порівняно короткий час – два десятиліття – павлиські школярі 
перетворили на родючу ділянку із садом 40 гектарів глинистого ґрунту. 

Переконливим є вже просто перелік об’єктів, які були на ділянці: розкішний плодовий сад площею два 
гектари – Сад Матері; виноградник – улюблене дітище всієї школи; теплиця – зелена лабораторія, центр 
дослідницької роботи юннатів і науково-предметних гуртків; лимонарій, крільчатник, пасіка, дубовий гай. 
“Шкільна ділянка – царство зелені, – підкреслював В.О. Сухомлинський. Школі не потрібен величезний 
двір, з якого вітер ніс би у вікна хмари пилу. У нас багато зелених лужків, затишних куточків, вкритих 
травою. Зелені так багато, що, хоч буває, учні ходять по траві і сидять на ній, вони ніколи не зможуть її 
витоптати. 

На ділянках багато квітів, квіткових алей, гаїв. Дорогу від головного навчального корпусу до 
приміщення навчальних кабінетів, робочих кімнат обсаджено кущами троянд. Ця алея троянд – улюблене 
місце прогулянок. У саду, персиковому гаю, у дубовому гаю не менше 30 затишних куточків, де пахнуть 
квіти і можна помріяти, поговорити. Усе, що пов’язане з життям людини, повинно бути гарним, от чому ми 
приділяємо таку велику увагу красі зовнішньої обстановки” [1, 113]. 

Щоб середовище, яке створюють і в якому живуть діти, формувало їхні морально-естетичні почуття, 
директор школи ставив їх в умови “господарської творчості”. Ось один з прикладів. Для саду, квітників, 
виноградника потрібна велика кількість води. Діти під керівництвом учителів та директора створили таку 
“іригаційну систему”, де всі атмосферні опади використовувались найефективніше – вбиралися ґрунтом, 
зберігалися у водозбірниках. Зимою діти збирали сніг навколо шкільної садиби, і в саду виростали чималі 
кучугури. Ця праця, зазначав Василь Олександрович, облагороджувала дітей тому, що її мета – людська 
радість. 

У формуванні духовного обличчя дитини велике значення мало те, що вона бачила навколо себе. У 
шкільних коридорах, класах, майстернях Павлиської школи нічого не було випадкового. Дитячі малюнки 
спонукали до праці і добрих вчинків: “Світ у малюнках” розкривав теми “Чому це так буває?”, “Навіщо так 
роблять?”, “Що тут неправильно зображено?”, “Де це відбувається?”. На постійній виставці були дитячі 
роботи з рукоділля, конструювання і моделювання, вироби з паперу. На яскравих панно – портрети 
видатних людей, їх висловлювання про мету життя, самовиховання, про роль праці як джерела щастя 
кожного. 

В.О. Сухомлинський провідною ідеєю трудового виховання школярів уважав створення оптимальних 
умов для розвитку індивідуальних здібностей кожної дитини. Єдність трудового виховання і загального 
розвитку – морального, інтелектуального, естетичного, фізичного; розкриття, виявлення, розвиток 
індивідуальності в праці; раннє залучення до продуктивної праці; різноманітність видів праці; постійність, 
безперервність праці; творчий характер праці; поєднання зусиль розуму і рук; наявність рис продуктивної 
праці дорослих у дитячій праці; наступність змісту трудової діяльності; умінь і навичок; загальний характер 
продуктивної праці; посильність трудової діяльності; єдність праці і багатогранного духовного життя – 
стали провідними принципами трудової підготовки учнів у Павлиській школі [1, 312–317]. 
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Крім принципів, В.О. Сухомлинський розробив і вимоги, на яких ґрунтувалася успішна робота 
колективу школи з трудового навчання та виховання. Він класифікував працю учнів за такими ознаками: 
суспільною значущістю, поєднанням навчальної і виховної мети, за роллю і місцем у здійсненні розумового, 
морального, фізичного, естетичного виховання, політехнічної освіти, за співвідношенням розумових і 
фізичних зусиль; за характером праці, за результатами трудової діяльності та за оплатою праці. Одні види 
праці учні виконували насамперед для того, щоб оволодіти знаннями, вміннями, навичками, інші мали 
переважно виховну мету – сформувати моральні поняття, переконання, звички, збагатити моральний досвід, 
загартувати силу духу.  

В.О. Сухомлинський використовував різні види трудової діяльності учнів з дотриманням наступних 
вимог до її організації: 

Суспільне значення. У різних видах праці виявляється її суспільна спрямованість. Самообслуговування 
виховує у дітей акуратність, повагу до простої праці й людей скромних, але необхідних професій. При 
підсиленні суспільного значення навіть нецікава й важка праця входить у життя учня з молодшого 
шкільного віку та сприяє вихованню почуття гордості й відповідальності.  

Співвідношення навчальних і виховних цілей. Одні види праці слугували задля опанування знаннями, 
вміннями, навичками; інші мали виховну мету – сформувати моральні поняття, переконання, звички, 
збагатити життєвий досвід. Праця набуває пізнавального характеру не лише тоді, коли учень працює за 
партою чи книжкою, а й тоді, коли виконує досліди на пришкільній ділянці, лабораторні роботи з фізики та 
хімії, вимірювальні  роботи на місцевості, під час навчальних екскурсій. 

Дослідницька праця учнів націлена на пізнання закономірностей природи й створення матеріальних 
цінностей; вирощування насіння і плодів на ділянці, виготовлення механізмів та інструментів у майстерні, 
збирання гербаріїв і колекцій у природі. Для виховання моральних якостей у дітей об’єкти праці в 
Павлиській школі добиралися так, щоб учні ставали учасниками суспільного життя, до дня закінчення 
школи бачили результати своєї праці. Наприклад, при вступі в піонери вони на схилах яру закладали 
діброву, доглядали її і переконувалися, що вона надійно захищає ґрунти від ерозії.  

Роль і місце трудової підготовки в здійсненні розумового, морального, фізичного, естетичного 
виховання, політехнічної освіти. 

Починаючи з першого класу, діти виконували різні види праці, що передбачали задоволення їхніх 
естетичних потреб, мали дослідницьку чи суспільно корисну спрямованість. Вирощуючи квіти, вони 
створювали красу. А прагнення дітей до красивого сприяло ідейному й інтелектуальному збагаченню праці. 
Ускладнюючи з віком учнів види та зміст трудової діяльності і збільшуючи тривалість трудових процесів, 
педагоги успішно використовували працю і для їхнього фізичного розвитку та політехнічної освіти.  

Співвідношення розумових і фізичних зусиль. “При виконанні трудових завдань, – зазначає 
В.О. Сухомлинський, – добиваємось такого співвідношення роботи рук і думки, щоб фізична праця 
приваблювала школярів як сфера духовного зростання і вдосконалення. Створюючи матеріальні цінності, 
учні водночас досліджують, експериментують, вивчають закономірності природи, техніки  і технології, 
удосконалюють технологічні процеси. При здійсненні творчого задуму одноманітна, часто неприємна праця 
була не кінцевою метою, а засобом його реалізації” [2, 315]. 

Характер знарядь праці. Для підготовки молоді до керування складними технічними засобами 
(машинами, механізмами, установками) вже в молодшому віці поряд з ручними знаряддями праці учні 
застосовували різноманітні механічні знаряддя, що давало можливість вводити їх у світ техніки, навчати 
трудової майстерності. 

Чим старша дитина, тим важливіше залучатися до процесу праці складніші технічні засоби, привчати її 
дивитися на фізичну працю з погляду можливостей машинної техніки. Використання технічних засобів 
праці вимагало вдосконалення вмінь і навичок, пов’язаних з роботою рук і відповідно вищої культури 
ручної праці. Конструювання, монтування, припасовування деталей і вузлів, налагодження, регулювання – 
уся ця різноманітна праця, яку виконують учні протягом усіх років навчання у школі, веде їх від ручних 
умінь і навичок до вмілого керування складними знаряддями праці, – зазначав Учитель. 

У Павлиській середній школі ще в 60 -і роки було запроваджено вивчення кількох спеціальностей з 
виробничого навчання: механізатор сільського господарства широкого профілю, механізатор-тваринник, 
слюсар-ремонтник, водій. Обрані спеціальності відповідали потребам місцевих виробництв: автомобільному 
заводу, “Сільгосптехніці”, колгоспу, Крюківському вагонобудівному заводу [3]. Учителі повністю 
забезпечували науковий та методичний рівень викладання предметів спеціального циклу. На уроках 
автосправи вчитель І.В. Компанієць (мав педагогічну спеціальність вчителя математики та спеціальну 
технічну підготовку) систематично використовував плакати, вузли та деталі. Теоретичні заняття велись в 
автокласі, практичні – на полігоні, де учні вчилися практичного водіння на легковому та вантажному 
автомобілях. Учні ХІ класу повністю засвоювали програмований матеріал й успішно складали екзамени з 
автосправи. Учні ХІ класу працювали “інструкторами” з учнями ІХ класу. 
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Тракторну справу викладав вчитель А.Ф. Барвінський – математик, що мав і спеціальну технічну 
підготовку. Він вдало реалізував принцип полі-технічності при вивченні учнями трактора та 
сільськогосподарських машин, змістовно проводив як теоретичні, так і практичні заняття. 

Агротехніку читав учений агроном А.А. Самков – завуч з виробничого навчання. Він упроваджував у 
навчальний процес досягнення агробіологічної науки. Підтримував постійні зв’язки з ученими науково-
дослідного Інституту овочівництва і картоплі. Учнівська виробнича бригада на закріпленій земельній 
ділянці площею у 32 гектари вирощувала такі культури: озима пшениця – 10 га, кукурудза – 10 га, 
соняшник –5 га, картопля – 2 га, просо – 2 га, цукровий буряк – 1 га, овочі – 2 га. Значна робота за 
програмою виробничого навчання здійснювалася також у теплиці, агролабораторії, шкільному саду. З усіх 
предметів виробничого навчання в ІХ–ХІ класах навчальні плани й програми виконувалися якісно і в 
повному обсязі. 

Про позитивний вплив виробничого навчання на загальне формування учнівської молоді свідчили такі 
факти: дирекція та відповідальні працівники Крюківського вагонобудівного заводу, відділення 
“Сільгосптехніка” неодноразово відмічали, що випускники Павлиської школи, працюючи на цих 
підприємствах токарями, слюсарями, лаборантами, водіями, добре застосовують набуті в школі знання та 
практичні вміння у виробничій діяльності, володіють навичками культури праці й спілкування, мають 
інтерес до вищої освіти. Вступаючи у вузи, добре навчаються; як спеціалісти ініціативні, вносять 
раціоналізаторські пропозиції. Такі успіхи в підготовці випускників школи до практичної виробничої 
діяльності забезпечувалися завдяки психологізації навчального процесу, старанному виконанню трудових 
завдань, кваліфікованій профорієнтаційній роботі, належній навчально-технічній базі; участі учнів у 
різноманітних гуртках, наукових товариствах, конкурсах.  

Результати трудової діяльності. В одних випадках їх отримували в процесі самої праці (вироби 
гуртків технічної творчості). В інших випадках праця була підготовкою для одержання матеріальних 
результатів у ближчий час (підготовка ґрунту для висівання озимої пшениці) або виступала умовою їхнього 
одержання у більш віддаленому часі (роботи щодо підвищення родючості ґрунту). Нерідко праця не мала 
очевидних матеріальних результатів, а збагачувала життя духовними цінностями (турбота про хворого). 
Поряд з короткочасними трудовими завданнями в житті шкільного колективу використовувались і 
розраховані на кілька років: вирощування саду, виноградника, лісу. В обох випадках, коли матеріальні 
результати розподілялися як предмети споживання або належали всьому суспільству, – праця мала важливе 
виховне значення. 

Оплата. У трудовій діяльності школярів поєднувалися два види праці – безплатна та оплачувана. 
Оскільки діти одержують більше суспільних благ, то велика відповідальність вихователів полягає у тому, – 
наголошував Василь Олександрович, – щоб вони їх усвідомлювали, як і необхідність у шкільному житті 
безплатної праці на загальну користь. Індивідуальна оплата праці має поєднуватися з вихованням почуття 
обов’язку перед батьками, що сприятиме усвідомленню цієї відповідальності і в самостійному трудовому 
житті. 

У процесі праці в учнів виховувалась ініціатива, працелюбність, здатність сприймати і творити красу 
довкілля. Саме в Павлиші за життя педагога-гуманіста започатковані чудові трудові традиції: створено Сад 
Матері, куточки краси, куточок лісу на території школи, виноградник, виплекано прекрасну оранжерею, 
ягідники, пришкільні дослідні ділянки [4]. 

Діти створювали добробут для себе й для громади, і при цьому вдосконалювались самі як фізично, так і 
духовно. Кожний клас у першу осінь свого шкільного життя саджав свій кущ троянди і доглядав за ним. 
Кожен колектив мав власний куточок краси на шкільній садибі – квіти, частину яких з настанням холодів 
діти пересаджували в теплицю, бузок, виноград, персики. Праця дітей була водночас й естетичною 
творчістю. А оскільки вона була безкорислива, облагороджувальна, то естетична оцінка результатів праці 
поєднувалася з моральною оцінкою особистості. 

Багато видів дитячої праці були синтезом творчості з прикладним мистецтвом (випилювання, 
випалювання, ліплення, вишивання тощо). Поряд з вимогами технології під час роботи у майстерні, теплиці, 
на навчально-дослідній ділянці, у полі перед учнями ставилась вимога творити красу, формувати почуття 
прекрасного. 

Слухати музику природи з ранньої весни до пізньої осені діти приходили на пасіку, яку обрамляли 
медоносні рослини. Найдопитливіші з’являлися тут з Учителем у тихі ранкові й вечірні години. На тлі 
квіткового пейзажу бджолина музика породжувала дивні картини, які діти пробували відтворити пензлем і 
словом, передати всі відтінки барв. Слухати музику природи для кожного вихованця ставало необхідністю; 
творчість і краса входили в духовне життя дитини, ставали потребою, яка підкріплювалася вправлянням 
якомога красивіше, яскравіше сказати про те, що вона відчуває, бачить, переживає. 

Естетичною творчістю діти з учителями займалися на навчально-дослідній ділянці, у теплицях і в 
кабінеті живої природи. Культури добиралися так, щоб ділянки зеленіли до глибокої осені. До морозів цвіли 
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осінні квіти. У теплиці своєю красою захоплювали хризантеми, проліски, конвалії. Краса “ніби струмками 
розтікалася по всьому селу” із шкільної навчально-дослідної ділянки, де вирощувалися саджанці плодових 
дерев.  

В.О. Сухомлинський був переконаний у тому, що діти мають захоплюватися красою у всіх її вимірах. 
Але провідне місце в його педагогіці відводилося красі праці творення, яка супроводжувалася 
переживаннями почуття радості як основи діяльності колективу школи та індивіда. 

Ідея радості праці супроводжувала індивідуальні й колективні зусилля, напруження, зосередження, 
спрямовані на виконання найрізноманітніших трудових завдань у будь-яку пору року. “Дитинство не 
повинно бути постійним святом, – зазначав педагог, – якщо немає трудової діяльності, посильної для дітей, 
для дитини залишається недоступною і радість праці” [1, 284].У дисертації на здобуття вченого ступеня 
кандидата педагогічних наук, яку В.О. Сухомлинський написав у Павлиші 1952 року обсягом 738 сторінок 
(науковий керівник Г.М. Боришполець) він писав: “Режим школы должен быть режимом труда и уважения к 
труду [5, 413]. Но нельзя пройти мимо фактов, которые свидетельствуют о неподготовленности многих 
учеников к трудовой жизни. Роль идет не о том, что школа не дала учащимся практических навыков, 
необходимых для работы на фабрике, заводе или в колхозе. Речь идет о формировании характера наших 
учеников, о воспитании страстного желания трудиться. Это в значительной мере важнее, чем приобретение 
конкретных практических навыков в стенах школы. Директора средних школ могут привести много 
примеров того, как ученик, хорошо овладевший знаниями и практическими навыками в пределах 
программы, в жизни оказывается неспособным к труду человеком”[5, 470].Тому, на думку 
В.О. Сухомлинського, для успішного розв’язання цих складних проблем директор школи повинен керувати 
всім шкільним життям: плануванням, організацією режиму, створенням традицій, навчально-виховною 
роботою на уроках, позакласною, методичною роботою, роботою з батьками. 

Педагог підкреслював, що не можна задовольнятися кількісними показниками роботи, виконаної 
учнями. Важливі самі собою не стільки результати учнівської праці, скільки виховна роль праці. У житті 
школяра фізична праця повинна стати щоденною – тільки за такої умови дитина відчує її привабливість, 
красу. Відчуття краси фізичної праці необхідно виховувати так, як відчуття краси творів мистецтва та явищ 
природи. Тільки відчувши красу фізичної праці, учень буде поважати цю працю і людей фізичної праці, 
буде розуміти ціну праці.  

Цінним засобом підготовки учнів до практичної діяльності В.О. Сухомлинський уважав виробничі 
екскурсії, які дають можливість учням не тільки побачити різноманітні машини, але й поспостерігати за 
їхньою роботою, дізнатися, як вони полегшують працю людини. Він розробляє рекомендації щодо 
підготовки й проведення виробничих екскурсій до об’єктів з новою технікою, прогресивними технологіями, 
належною організацією праці [5, 483]. 

Наскільки значну роль відігравала праця в педагогічній системі В.О. Сухомлинського свідчать його 
думки, викладені в статті “Разум и руки” (1960 р.): “В процессе трудовой деятельности школьники 
постепенно приобретают такие качества ума, как широта мысли, умение охватывать сложную 
взаимообусловленность явлений, найти главное, решающе звено, подчинить усилия разума и рук 
определенному замыслу. Большое воспитательное значение имеет объединение в одном лице и 
конструктора – творца замысла, и исполнителя работы” [6, 21]. 

У статті «Романтика сільськогосподарської праці» (1954р.) В.О. Сухомлинський наводив приклади із 
шкільного життя, які підтверджують: у Павлиській школі трудова підготовка дітей здійснювалася з 
раннього шкільного віку. Діти п’ятого класу, працюючи з учителькою біології О.І. Степановою на 
пришкільній ділянці, вперше одержували наочні уроки про правильний і неправильний обробіток ґрунту. 
“При вирощуванні кукурудзи вся робота, – а вона була нелегкою і не завжди приємною – набувала 
забарвлення доброї, цікавої, захоплюючої справи – 169 гнізд на одній сотій гектара дали 43,5 кілограмів 
качанів кукурудзи, що у перерахунку на гектар складає 4350 кілограмів. Це була справжня романтика 
праці”, – зазначає педагог [7]. 

У цей період він розробляє і перевіряє на практиці наукові й організаційно-методичні засади суспільно 
корисної праці учнів в умовах сільської школи [8] (1954р.), виховної ролі продуктивної праці(1956р.) [9], 
підготовки школярів до трудової діяльності (1957р) [10], виховання в учнів любові і готовності до праці 
(1959р.). 

У статті “Подготовка учащихся к трудовой деятельности” (1955 р.) В.О. Сухомлинський розкриває 
зміст і форми трудової підготовки учнів. «Начиная с 1952 года, все школьники – от первого до десятого 
класса – по заранее составленному плану работают в колхозе. Руководят ими учителя. Жизнь показала, что 
это самая целесообразная форма трудового воспитания» [10]. 

У статті “Радість праці”(1975 р.) педагог розглядає радість як компонент інтегральної якості 
особистості – потреби в праці. “У юнаків і дівчат виховується багато потреб, та, на жаль, дуже погано 
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виховується найважливіша з них – комуністична потреба в праці. Так, саме комуністична потреба. Я 
вважаю, що це – глибоко особистий, душевний потяг до праці для людей” [11]. 

Для цього використовувалися найрізноманітніші трудові завдання: збір насіння плодових і 
декоративних рослин, висівання їх на схилах ярів і балок; відновлення родючості ґрунту; вирощування 
зернових і технічних культур; робота на шкільній кролефермі. У педагогічному колективі реалізувалися 
принципи раннього залучення школярів до продуктивної праці при її суспільно корисній спрямованості; 
систематичності та безкорисливості, безоплатності праці. У системі роботи Павлиської школи діяло 
правило: кожен колектив юнаків і дівчат за роки перебування в школі повертає родючість гектару землі [12]. 

Учитель закликав молодь не боятися земних перевантажень: “Молодому поколению порой слишком 
легко достаются блага радости жизни. Настолько легко, что ребята не успевают почувствовать сердцем 
своим: что, откуда и с каким трудом достается. Высшее образование не наполнит ваш труд творчеством, 
если вы собственными усилиями не откроете свое призвание”[13]. 

В.О. Сухомлинський говорив: “Не використаєш років золотого дитинства – потім ніколи не 
наздоженеш упущеного, бо кожна краплина поту, пролитого у дитинстві, варта багатьох днів трудового 
напруження зрілості”.  Він постійно дбав про те, щоб молоде покоління одержувало лицарське виховання, 
пізнаючи на власному досвіді, що таке “важко”, що таке “трудове зусилля” [13]. 

Звертаючись до молоді у статті “Тревога моя и любов”(1970 р.), педагог визначає головну умову 
подолання споживацького ставлення до того, що надбано працею поколінь: “Самое главное условие 
преодоления иждивенства, потребительского отношения к материальным и духовным благам… чтобы 
важнейшие убеждения постигались в поте лица, добывались мозолями. Есть человеческие способности, 
благодаря которым труд становится могучим воспитателем. Это способность удивляться, способность 
возмущаться, способность увлекаться, одухотворяться”.  

Цьому сприяла система трудових завдань, яка реалізувалася, починаючи з піонерських загонів. 
Успішних наслідків досягали завдяки конкретності трудових завдань, колективним зобов’язанням ланок, 
духу змагальності, колективній та індивідуальній відповідальності. А також завдяки допомозі вчителів і 
колгоспників. Піонери працювали впродовж 3–4 годин, а потім купалися, ловили рибу, каталися на човнах. 
Праця школярів оплачувалась. Її наслідки були досить суттєвими. Аналізуючи роботу піонерських ланок за 
1957 рік, В.О. Сухомлинський відзначав, що своєю працею піонери зробили значний внесок у колгоспне 
виробництво. Вони заготовили 14 кілограмів насіння огірків і три кілограми насіння помідорів, провели 
додаткове запилення кукурудзи на площі 7 гектарів, зібрали півтора кілограми насіння цибулі, 1 кілограм 
насіння буряків, 330 кілограмів колосків пшениці, пропололи півтора гектари саджанців, заготовили очерету 
на 600 щитів для снігозатримання. Кожен піонер виробив у колгоспі по 6–8 трудоднів. Щодо позакласної 
роботи, то кожна практична робота в гуртках юннатів не лише знайомила дітей з природою, але й давала їм 
необхідні практичні навики сільськогосподарської праці як творчої, цікавої, що вимагає глибоких знань.  

Ефективною формою організації дитячої праці педагог уважав ланку, котра об’єднувала невелику 
кількість дітей (7–10 осіб), у яких були спільними колективні та індивідуальні інтереси, нахили, симпатії 
один до одного. Саме в ланці піонери набували досвіду колективної діяльності (1957 р.).  

Колектив Павлиської школи раціонально використовував можливості виробничого оточення для 
ознайомлення учнів з механізацією сільськогосподарського виробництва. За роки навчання в старших 
класах кожен учень міг оволодіти робітничою спеціальністю. “Ми глибоко переконані в тому, – писав 
В.О.Сухомлинський у праці «Машини і люди» (1956 р.), – що оволодіння робітничою спеціальністю у 
процесі праці, в умовах виробничого оточення нинішнього села, стало найбільш доцільною системою 
трудового виховання і політехнічної творчості” [14]. Ефективно використовувалося сусідство зі школою 
великих підприємств, гідроелектростанції, дослідної сільськогосподарської станції. Учителі застосовували 
їх як осередки науки, знань, трудової майстерності, котрі суттєво впливали на рівень запитів школярів, ріст 
трудової культури, зміст і характер позакласної роботи. 

Роль організатора і вихователя у процесі продуктивної праці учнів покладалася на класного керівника, 
який мав бути обізнаним з основами агротехніки й забезпечувати якість агротехнологій. Наприклад, класний 
керівник О.І. Степанова вміло використовувала сільськогосподарську працю з виховною метою. Вчителька 
захоплювала учнів працею, розкриваючи її значущість і послідовність виконання операцій при вирощуванні 
рослин. Слово вчителя і показ операційно-технологічного процесу створювали учням умови для пошуку. 
Вони набували практичні знання про правильний обробіток ґрунту, дізнавалися про догляд за рослинами, 
методи запобігання пошкодженню рослин засухою і шкідниками. При вмілому педагогічному керівництві, 
професіоналізмі вчительки учні захоплювалися нелегкою сільськогосподарською працею, виявляли 
старанність та ініціативу [15]. 

Василь Олександрович Сухомлинський своєю новаторською педагогічною діяльністю, рівнем 
інтелекту, загальною і педагогічною культурою, громадянською позицією, духовністю, дивовижною 
працьовитістю, організованістю та відповідальністю, а також відкритістю, доступністю мав великий вплив 



 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Серія: педагогічні науки Випуск 78 (2) 
   

 
 

 57 

на розвиток творчого педагогічного потенціалу колективу й учителів. Як майстер, він чітко та безпомилково 
визначав перспективний розвиток учителя, складові його індивідуальної творчої лабораторії. На 
освітянському небосхилі він засвітив чимало яскравих педагогічних зірок, і це закономірно, бо його 
дивосвіт був сповнений любов’ю до дітей, людей, до життя.  
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Наталія КОМІСАРЕНКО 

ПРОБЛЕМА ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 
СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

В історичному розвитку педагогічного процесу чітко проглядається певна логіка виникнення і зміни 
педагогічних парадигм, наслідком чого є виникнення і розвиток нових моделей школи. Зокрема, можна 
виділити такі педагогічні парадигми і відповідні їм моделі школи: "школа навчання", "школа праці", "школа 
вільного виховання", "школа діяння", "школа самореалізації особистості". 

Кожна наступна з цих парадигм (і моделей) вбирає у себе позитивні риси усіх попередніх, водночас так 
чи інакше позбавляючись їхніх недоліків, за рахунок чого і досягається прогресивний розвиток 
педагогічного процесу й педагогічної науки в цілому. Безперечно, нас цікавить насамперед остання, 
найновітніша парадигма – "школа самореалізації особистості". 

Уперше реальну спробу втілення ідей "школи самореалізації особистості" в практику, а також розробки 
її педагогічної технології в кінці 60-х років здійснив В.Сухомлинський у своєму унікальному педагогічному 
експерименті (впродовж десятиліть в одній звичайній сільській школі). 

Павлиський педагогічний експеримент яскраво показав, що особистість учня та вчителя розкриваються 
всебічно як у колективі, так і поза ним. Василь Олександрович підкреслював, що кожен учень, член 
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колективу, не втрачає своїх неповторних якостей як особистість, не губить їх і сам не губиться, не 
розчиняється в колективі: "Будь-який первинний і загальношкільний колектив багатий на людей, що мають 
яскраві індивідуальні задатки, здібності, інтелект, обдарування. Майстерність виховання полягає в тому, 
щоб ці індивідуальні риси виявлялися у вольовій спрямованості особистості, в глибоко розвиненому 
людському достоїнстві, у палкому захопленні, у здоровому самолюбстві. Якщо глибоко вникнути у творчу 
лабораторію умілих вихователів, то можна помітити, що їхні зусилля, спрямовані на створення колективу, 
починаються, по суті, з відкриття і шліфування яскраво виявлених особистостей" [1, 439]. 

Дитина самореалізується в навчальній роботі, яка окреслена дуже чіткими межами нормативних 
документів, і хоч учитель будить творчу думку дітей на уроці, створює у його процесі умови для їхньої 
самореалізації, та кращі для цього умови – у позаурочній діяльності. Це гуртки, розмаїття творчих об'єднань, 
але на засадах вільного вибору. І особлива в них роль учителя: "Виховання – це постійне духовне збагачення 
дитини. Учні виховуються не тільки на уроках. Наш педагогічний колектив переконаний, що одним із 
визначень виховання може бути таке: виховання - це єдність духовного життя вихователя і вихованців, 
єдність їхніх ідеалів, прагнень, інтересів, думок, переживань. Передати людині моральну культуру, ідейні 
переконання, погляди, навчити жити в суспільстві, утвердити морально-естетичні принципи – усе це 
вимагає того ступеня духовної єдності, на якому вихователь і вихованець почувають себе однодумцями. 
Можна досягти цього ступеня духовної єдності тільки на уроці? Ні. Єдності духовного життя, що являє 
собою саму сутність виховання, можна досягти лише тоді, коли кожний педагог – не тільки викладач, а й 
член колективу вихованців. Він захоплений діяльністю цього колективу, має із своїми вихованцями спільні 
інтереси" [1, 433–434]. При цьому дуже важливо, щоб у житті школи позаурочна діяльність була 
продовженням уроку, тобто урочна та позаурочна робота були органічно єдиним процесом, у якому один 
одного доповнює, збагачує, урізноманітнює. 

Та щоб саме така атмосфера самореалізації кожного учня розвивалася в школі, у ній мають працювати 
яскраві, обдаровані ерудити-педагоги, які в позаурочний час створювали б різні творчі колективи за 
інтересами. "Якщо ви хочете, щоб у школі панувала атмосфера багатого, багатогранного духовного життя, 
щоб кожний учитель був вихователем, знаходьте, відкривайте трудові, естетичні, творчі інтереси, створюйте 
матеріальні умови для діяльності багатьох колективів", – зауважує В. Сухомлинський [1, 438]. 

Як бачимо, у школі В.Сухомлинського були створені ідеальні умови для розвитку здібностей дитини, 
тут кожен школяр мав можливість самоутвердитися в будь-якій діяльності - творчій, пошуковій, науковій, 
художній, конструкторській чи в оволодінні різними видами майстрування – столярного, по металу, 
гончарства та багатьох інших. 

"Проблему виховання здібностей, нахилів, покликання не можна розв'язати практично без 
безпосереднього впливу особистості педагога на особистість вихованців. Здібності виховуються тільки 
здібностями, нахили –нахилами, покликання – покликаннями" [2, 562]. В.Сухомлинський стверджує, що 
ефективною буде виховна робота тоді, коли в школі буде досягнутий високий ступінь "духовної єдності, на 
якому вихователь і вихованець почувають себе однодумцями" [1, 434]. Такої духовної єдності можна 
досягти лише  в позаурочній діяльності, бо в ній на основі власних інтересів, захоплень об'єднуються учень 
з учителем. У позаурочній діяльності, в усіх її формах і виявах, найперше має місце добровільність пере-
бування в тому чи іншому колективі, де панує співпраця на рівні партнерства учня зі своїм педагогом, який 
тут уже не викладач, або "не тільки викладач, а й член колективу вихованців. Він захоплений діяльністю 
цього колективу, має зі своїми вихованцями спільні інтереси" [1, 434]. 

Наслідуючи вчителя, працюючи над собою, учень виросте людиною, достойною свого вчителя. У 
Єванглії від св. Луки читаємо: "Учень не більший за вчителя;  але, удосконалившись, кожен буде, як учитель 
його" [5, 6:40]. 

В експерименті В.Сухомлинського кожний педагог є керівником, вихователем одного, двох, іноді трьох 
колективів, об'єднань, гуртків, що функціонують у позаурочний час, відповідно "кожен учень бере участь у 
житті двох, трьох колективів, і в одному з цих колективів – його наставник, старший товариш-учитель" 
[1, 434]. 

Ще одна характерна риса дидактичної системи В.Сухомлинського – тісна органічна єдність урочної та 
позаурочної діяльності: робота учня з учителем на уроці продовжується в позаурочний час як самостійна 
робота учня. "Набуваючи досвіду самостійного вивчення матеріалу на уроках, старшокласники поступово 
приходять до самоосвіти – самостійного оволодіння теоретичним матеріалом і практичним умінням - вдома, 
у бібліотеці, у кімнаті для читання, у навчальному кабінеті" [3, 258–260]. Отже, павлиський педагог показує 
взаємозв'язок самоосвіти й самореалізації особистості, що одне без одного неможливі. 

"Віра в людину – величезна моральна сила, що втілює в собі саму суть відносин у нашому суспільстві. І 
в школі цю віру учитель повинен виявляти завжди і в усьому. Справжнім педагогом може вважати себе 
тільки той, хто в кожному вихованцеві бачить людину в майбутньому" [4, 119]. 
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Формула "Серце віддаю дітям" як філософське кредо В.Сухомлинського відома всьому світові. І тут ми 
проводимо паралель з однією з думок, висловлених Ісусом Христом у своїй Нагірній проповіді: "Добра 
людина з доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха з лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те 
говорять уста його!" [5, 6:45]. 

Отже, ми бачимо, яку роль в індивідуальному розвитку кожного учня, його самоутвердження, його 
самореалізації відводить В. Сухомлинський учителю, його вмінням, його майстерності не тільки як вчителя-
предметника. Бо лише завдяки тому, що кожен учитель постійно духовно спілкується з дітьми, має спільні з 
ними інтереси, захоплення, які реалізуються в позаурочній їхній спільній діяльності, у школі не буде учнів, 
які перебували б поза впливом педагога-вихователя, які не формувалися б як яскраві, неповторні, обдаровані 
особистості. 

У школі В. Сухомлинського створювалися всі можливі умови для самореалізації на уроці, у 
позаурочний час – у гуртку, на заняттях з улюблених дисциплін, улюблених справ, у кабінеті особливо 
складних завдань, у класі розвитку конструкторської думки, де кожна дитина могла б здійснювати пошук 
способів полегшення людської праці, у тому числі й конструювання нових механізмів для цієї мети. 

Педагогіка самореалізації передбачає вироблення в дитини уявлення про школу як про місце, де вона 
буде прийнята такою, якою вона є, зі своїми почуттями, знаннями, проблемами, великими й малими подіями 
в особистому житті, думками про школу майбутнього. 

Отже, В. Сухомлинський у результаті проведеного ним довготривалого експерименту довів, що: 
1) кожна особистість обдарована природою і має впродовж усього життя розвивати й удосконалювати 

свої нахили та здібності, найперше виявивши їх; 
2) кожна дитина повинна отримати необхідні умови для самопізнання, самовдосконалення, 

самореалізації; 
3) у цьому процесі провідну роль посідає школа та її учитель. 
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Лариса КОНДРАТЕНКО 

МЕХАНІЗМИ САМОСТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  
АБО НАРОДЖЕННЯ ГРОМАДЯНИНА 

«Народження громадянина» – одна з  найбільш знакових  для всієї творчості  В.О. Сухомлинського 
книг з’явилася тридцять вісім років тому назад  1970 року, коли Василя Олександровича не стало, і цей, 
можливо, суто випадковий збіг поклав на неї своєрідну печатку бути прикінцевим словом генія зверненим 
до майбутніх поколінь.   

Останні роки перед смертю були важкими для Василя Олександровича. Для того, щоб хоч трохи 
прояснити, у якій атмосфері писалася книга, доцільно звернутися до спогадів видатного російського 
психолога Артура Володимировича Петровського, якому волею долі, а точніше згідно з наказом Президента 
АПН СРСР Хвостова випало презентувати вітчизняну науку на похоронах видатного педагога. 
А.В.Петровський знав В.О.Сухомлинського лише за його книжками, але ставився до нього з величезною 
повагою. Якби керівництву академії було відомо, що історика психології цікавлять (і то дуже цікавлять) 
книги провінційного педагога, що у цього психолога є своя власна думка про творчість Василя 
Олександровича, то навряд чи вибір упав би  на  А.В.Петровського. Наведемо ж у дуже скороченому вигляді 
розділ «Ідеологічно витримана панахида» із книги «Психологія і час», яку А.В.Петровський писав як 
підсумкову у своїй діяльності й останню крапку поставив за кілька днів до смерті:  

«Цей сонячний вересневий ранок не провіщав ніяких особливих подій. Ні «великого клопоту», ні 
«дальньої дороги». Робочий день, як завжди. Вже опівдні я сидів в аудиторії кафедри психології 
Московського державного педагогічного інституту, якою я тоді завідував, і приймав іспити в аспірантів. Але 
тут мене покликали в деканат до телефону. Дзвонив Президент АПН СРСР академік Хвостов. Він сказав: 
«Артуре Володимирович, ми направляємо вас у відрядження до Кіровограда. Як вам вже, ймовірно, відомо, 
помер член-кореспондент нашої Академії Василь Олександрович Сухомлинський. Президія доручає вам 
представляти Академію на його похоронах». 
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Про смерть Сухомлинського я знав. Проте мені було незрозуміло, чому на його похорони відряджають 
саме мене, академіка-секретаря Відділення психології і вікової фізіології. У моєму Відділенні він не 
значився і, по всій очевидності, представляти Академію повинен був хтось інший, наприклад віце-
президент, головний вчений секретар, і вже, звичайно, насамперед, академік-секретар його Відділення. Я 
запитав про це у Хвостова. Він дещо роздратовано повторив: «Вас, саме вас, відряджає Академія!» … 

«Дуже дивно, – подумав я. – Ніколи ще Президент не розмовляв зі мною так директивно. Та і мотиви 
мого відряджання залишилися для мене невідомі. Я передав аспірантів доцентові кафедри й почав 
збиратися. Проте мене знову запросили до телефону. «У мене до вас прохання, – голос Хвостова і його 
інтонації говорили про те, що це було не прохання, а наказ. – Вам, ймовірно, належить виступити на 
цивільній панахиді. Так от ми просимо вас за цих обставин говорити про Сухомлинського, як про 
прекрасного вчителя, досвідченого директора школи, захисника Батьківщини в роки Великої Вітчизняної 
війни, нарешті, про доброго сім'янина, але в жодному разі не говорити про нього, як про теоретика 
педагогіки й автора книг по вихованню». 

З таким напуттям я полетів до Кіровограда. У літаку у мене був час для роздумів. Мені видається, я і 
тоді вже осмислив причини дивних попереджень мого високого начальства. 

Річ у тому, що Василь Олександрович Сухомлинський для АПН тих років, і особливо для сектора шкіл 
ЦК партії, був ізгоєм, відщепенцем і чи не ворогом радянської школи й системи комуністичного виховання. 
Я пригадав, як на одній з великих нарад несподівано піднявся на трибуну інструктор ЦК Абакумов і 
попередив завідувачів кафедрами педагогіки про небажаність використання праць Сухомлінського при 
роботі зі студентами. Сам факт появи співробітника ЦК на трибуні не міг не викликати здивування – ця 
категорія апаратних працівників, як завжди, не дозволяла собі публічних виступів і заяв. Значить, були якісь 
надзвичайні обставини, що змушують порушити це неписане правило і традиції.    

Я, звичайно, знав, що Сухомлинський піддавався жорстокій критиці в пресі за «абстрактний гуманізм», 
«проповідь доброти», «орієнтацію на загальнолюдські, а не класові цінності». Не тільки в мене, але й у 
багатьох на пам'яті була стаття у «Вчительській газеті», підписана трьома педагогами-теоретиками, 
«Потрібна боротьба, а не проповідь». Це був у повному розумінні слова артилерійський залп по 
Сухомлінському. У чому тільки він не звинувачувався авторами, якими епітетами не нагороджувався, які 
тільки ярлики до нього не приклеювалися! Мені розповідав академік Е.І. Моносзон, що він був свідком 
однієї яскравої сцени. Сухомлинський у перерві якогось педагогічного зібрання в Центральному будинку 
піонерів, заклавши руку за спину, проходжувався по коридору. До нього підійшов один з учасників наради і, 
поздоровавшись, сказав: «Я давно хотів з вами познайомитися». А потім представився. Почувши добре 
знайоме прізвище одного з авторів зубодробильної статті в «Учительской газете», Сухомлинський швидко 
прибрав за спину вже простягнуту для рукостискання руку, круто розвернувся і, не кажучи ні слова, 
попрямував по коридору. Проте тоді в літаку я не міг до кінця усвідомити всю глибину трагедії чудового 
педагога, чиї переконання і праці прийшли в суперечність з пануючою ідеологією і її віддзеркаленням у 
педагогіці. Уже в наші дні в моєму розпорядженні опинились архівні документи, які прояснюють багато з 
того, що відбувалося навколо Сухомлинського і у його душі. Ось переді мною ці матеріали: 

«Демократизм, несумісний з "беззастережним підпорядкуванням", – такий ідеал 
В.О. Сухомлінського...». 

«У В.О. Сухомлінського культивування "свободи особи" ступає решту всіх виховних завдань...». 
«Немарксистське трактування принципу свободи особи приводить В.О. Сухомлинського до глибокого 

спотворення цілей комуністичного виховання...». «Етичному кодексу будівельника комунізму, що є, як 
відомо, програмою особи радянської людини, В.О. Сухомлинський протиставляє позакласову й 
позапартійну вимогу виховання людяності...». «Багато висловів ріднять його з ідеями сучасних 
чехословацьких правих...». 

Усі ці цитати узяті мною із статті «Про педагогічну концепцію В.О. Сухомлинського», що збереглася в 
архівах Академії. 

Не треба бути психологом, щоб зрозуміти, якою важкою душевною травмою обернулися ці 
звинувачення для Сухомлинського. Він зовсім не був свідомим супротивником марксистської ідеології і 
комуністичного виховання. Мабуть, його метою було комуністичне виховання «з людським обличчям» і не 
більше. Але навіть такі скромні поправки до пануючої системи поглядів були тоді неприйнятними. Все 
написане про нього мало характер відвертого політичного доносу. …Як не зрозуміти душевний стан 
Сухомлинського! 

Він писав редакторові журналу «Народну освіту» А. Е. Бойму: 
«Олександре Овсійовичу! 
Якби ви могли сказати цій людині декілька слів, я б просив вас сказати, що він провокатор. …Ви 

повинні зрозуміти, що я перш за все вчитель. І якби ви могли сказати цьому негіднику декілька слів, я б 
просив сказати наступне: те, що я пишу, міркую, це написане кров'ю. Хай він йде на мою роботу і 
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потрудиться! Він нічого не розуміє в роботі! Я  не вважаю себе ученим – я перш за все вчитель. За що він 
мене ненавидить? Не йому  вчити мене бути патріотом… 

Так тільки роблять провокатори, прагнучи вивести з ладу того, кого їм треба вивести. Адже якщо я 
не витримаю і загину, то вбивцею буде він, провокатор. Ваш В. Сухомлинський». 

Цей лист написаний 15 грудня 1969 року. У вересні 70-го не стало Сухомлинського. Висновки із 
зіставлення цих двох дат може зробити  кожен... 

Сухомлинського звинувачували в «абстрактному гуманізмі». Але його гуманізм був цілком конкретний. 
Це був такий же конкретний гуманістичний підхід  до проблем виховання, як у Я. Корчака… 

Літак підлітав до Кіровограда. Після всіх роздумів мені було ясно, що моє відрядження на похорони 
Василя Олександровича було останнім ляпасом, який повинен був отримати вже мертвий видатний педагог. 
«Хай  їде психолог», – очевидно, міркували на Старій площі. «Ми цим самим підкреслюємо, що педагогіка 
не визнає "абстрактного гуманіста" і не горює, а психологові ми заборонимо говорити про нього як про 
теоретика виховання громадянина». Таким чином, формально Академія ніби брала участь в останньому 
прощанні, але рівень її представництва був свідомо понижений. 

Ми йшли за труною сільською вулицею, на якій пухнастим килимом лежали квіти. Попереду процесії 
школярі несли їх цілі оберемки й щедро кидали  під ноги... Поряд зі мною молода жінка, очевидно 
вчителька, спитала мене: «Скажіть, будь ласка, як ставляться в Академії до Василя Олександровича?». Я 
покривив душею: «Як ставляться? Ну звичайно, чудово ставляться. Як може бути інакше!» 

Моя супутниця зітхнула: «Дуже добре! А то таке пишуть... Василю Олександровичеві це так боляче!» 
Вона говорила про нього, як про живого і, здається, не дуже то й мені повірила. 

Повинен сказати, коли я вимовляв слово над труною Сухомлинського й бачив осяяне дотиком смерті 
його спокійне обличчя, то щонайменше думав про розпорядження, отримані від Президента Академії. Я 
говорив про нього як про великого педагога, гуманіста – вчителя вчителів. Чи могло бути інакше...» [4, 225]. 

А.В. Петровський особливо підкреслював  у спадщині видатного педагога гуманізм виховання 
громадянина, його особливе, не директивне, глибоко психологічне  розуміння складного процесу 
самостворення особистості, адже ж навіть назва книги входила в суперечності з традиційною педагогічною 
доктриною того часу. Сухомлинський говорив про народження громадянина, підкреслюючи особистісність 
цього акту, а не про виховання громадянина або створення громадянина, як мало б звучати відповідно до 
постулатів офіційної педагогічної думки. Тут Василь Олександрович був повністю психологом, а не 
педагогом, бо  приблизно в той же час Г.С.Костюк  висловлював таку ж «єретичну» думку про те, що теорії 
розвитку особистості  необхідно поповнити «науковим розумінням становлення людської особистості як 
«саморуху», що визначається єдністю його зовнішніх і внутрішніх умов» [1, 130]. Слід визнати, що 
проблема саме такого представлення розвитку особистості, розкриття внутрішніх механізмів цього процесу 
залишається актуальною у психології до сьогодні. Зокрема В.І. Слободчиков та І.Є. Ісаєв наголошують на 
тому, що «Мова повинна йти  про розвиток не лише за сутністю природи (дозрівання), не лише за сутністю 
соціуму (формування), а насамперед за сутністю людини – про саморозвиток: як фундаментальну здатність 
людини ставати і бути дійсним  суб’єктом свого власного життя» [5, 84]. С.Д. Максименко у своїй 
фундаментальній праці «Ґенеза здійснення особистості» ставить перед психологічною наукою ще одне 
кардинальне завдання «яке не було поставлене ні Г.С. Костюком, ні В.І. Слободчиковим (як загалом і 
іншими дослідниками): це питання про витоки, рушійні сили саморозвитку цілісної особистості» [2, 84]. Як 
бачимо, психологія особистості потребує розробки теорії цілісного розвитку людини  в поєднанні 
біологічних, соціальних та духовних чинників та розкриття механізмів дії рушійних сил саморозвитку. 
Посміємо зробити припущення, що саме це понад завдання намагався вирішити тридцять вісім років тому 
назад й Василь Олександрович Сухомлинській у своїй книзі  «Народження громадянина». На жаль, 
обставини у якій вона писалася призвели до так би мовити «замулення» основної ідеї, надмірної  політизації 
книги, коли за ідеологемами та політичними штампами майже губиться реальний зміст. 

Та все ж спробуємо, відкинувши нашарування того, що «потрібно і можна» було сказати дійти до того 
що «дуже хотілось, але не можна» було говорити. З цієї погляд книжка переповнена парадоксами. Власне 
вона й розпочинається яскравою картиною «самостворення» особистості, яке проходить у складній і 
неоднозначній  боротьбі з нав’язуваною ідеологізованим формуванням особистісною екзистенцією. 

Василь Олександрович писав про те, що його «Найбільше турбували й хвилювали проблеми духовного 
життя людини в період отроцтва. Багаторічні спостереження за життям і працею шкільних колективів 
приводили до висновку: в підлітковому віці відбуваються настільки глибокі зміни в духовному житті 
людини, що багато явищ її пізнання, розумової праці, поведінки, взаємовідносин з товаришами, емоційного, 
естетичного і морального розвитку здаються вихователям незбагненними і таємничими...» [7, 284]. Ще 
зовсім недавно ці хлопчики і дівчатка були взірцевими піонерами, емоційно й щиро сприймали все те, що їм 
говорили вчителі, намагалися відповідати тим вимогам, які до них ставилися. І раптом такі неприємні зміни.  

 Василь Олександрович наводить розповідь одного не названого ним класного керівника: 
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 «Була політінформацін. Комсомолка-десятикласниця, розповідала про життя в нашій країні й за 
рубежем. Зайшла мова про самовіддану працю колгоспниць сусіднього колгоспу. Жінки виростили високий 
урожай цукрових буряків. Честь і слава людям, які працюють по-комуністичному! Віталій підняв руку:  

–– Хочу сказати слово. 
— Говори, – дозволив я. 
— Моя мама місяць, сиділа па землі, очищаючи буряки, – схвильовано промовив Віталій. – Захворіла, 

тепер у лікарні лежить. Чому таку тяжку роботу дають жінкам? – Ти думаєш, про що говориш? – розгнівався  
я.—Який же ти піонер? 

— А який же ви вчителі»? – тихо, тремтячим голосом сказав Віталій.— Хіба ж можна людині місяць 
сидіти на сирій землі? Ви ж навчаєте боротися за правду» [7, 8]. Наведена розповідь разюча сама собою, 
оскільки  В.О. Сухомлинський осмілився протиставити дію двох факторів – виховного впливу пропаганди й 
не менш виховного  впливу реальності, показавши межі можливої маніпуляції свідомістю. Та ще більш 
разючі висновки зроблені педагогом:  

«Підліток, на відміну від дитини, починає узагальнювати як добро, так і зло; в окремих фактах він 
бачить явище; і від того, які думки, настрої породжує в його душі це явище, залежать його переконання, 
погляди на світ, думки про людей.» [7, 285]. По суті цими словами Василь Олександрович стверджує, що 
виховання, цілеспрямоване формування особистості на певному етапі розвитку дитини, втрачає своє 
абсолютне значення і поступається силі внутрішнього саморуху, базованому на аналізі сприйнятої дійсності. 
При чому він у жодному разі не відкидав та і міг відкидати значення цілеспрямованого виховного впливу, 
тільки вважав, що цей вплив повинен бути спрямований на стимуляцію внутрішніх потенцій дитини, на 
розвиток кращих рис, плекання вищих почуттів. Прекрасну людину він порівнював з чарівною квіткою, яку 
може виростити тільки дбайливий доглядач: «Краса квітки не може впасти з неба. її треба творити роками 
плекати, оберігати і від спеки й від морозу, дбайливо поливати й угноювати ґрунт. У творенні 
найкрасивішого й найвищого, що є на землі, – Людини – незрівнянно більше одноманітної, втомливої, часто 
неприємної праці, ніж праці, яка давала б тільки задоволення» [7, 291]. Василь Олександрович 
підкреслював, що у своїх книгах він намагався якомога повніше розкрити технологію цієї роботи, показати 
яким чином зовнішній виховний вплив стає внутрішнім надбанням дитини, поштовхом, що породжує 
внутрішній саморух душі, який він називав «голосом совісті», розглядаючи його як внутрішню «потребу 
діяти так, як корисно, потрібно людям» [7, 300]. Голос совісті, що спонукає до дії іде з свідомості та 
підсвідомості «сформований завдяки нагромадженню в пам’яті численних фактів з досвіду утвердження 
благородних ідей» [7, 301] і є сутнісним розумінням самого себе, своїх переконань та устремлінь. 

Про це ж тільки  дещо іншими словами говорив і Гарольд Маслоу: «… для того, щоб людина зрозуміла, 
як треба діяти, вона насамперед повинна зрозуміти ким вона є, що собою являє . Пряма дорога до головних 
моральних і ціннісних рішень, до правильного самовизначення, до «правильності» іде через саму людину, 
через розуміння нею своєї природи, своїх особливостей, через відкриття правди про саму себе. Чим глибше 
вона пізнає свою природу, бажання свого внутрішнього «я», свій темперамент, свою конституцію, свої 
потреби й прагнення, чим чіткіше вона усвідомлює, що ж насправді приносить їй радість, тим легше, 
природніше, автоматичніше буде розв’язана нею проблема ціннісного вибору» [3, 123]. 

Зовнішнє і внутрішнє, біологічне та соціальне творять химерно поєднуючись унікальну особистість. 
Самотворення і створення, зливаючись у єдиному процесі виступають для Василя Олександровича 
Сухомлинського провідними факторами, що породжують громадянина. Значення ж терміна громадянин для 
В.О. Сухомлинського  відрізняється від тієї, дещо плакатної його інтерпретації у тогочасних тлумачних 
словниках: «Той, хто підпорядковує особисті інтереси громадським, служить батьківщині» [7, 175]. 
Видатний педагог говорить про два народження людини – перше біологічне, а друге народження 
громадянина активної, глибокодумної, дійової особистості, що бачить не тільки навколишній світ, а й саму 
себе. Ця особистість голосно заявляє: «Я самостійна людина, я не хочу, щоб мене вели за руку. Переді мною 
– висока гора. Це мета мого життя. Я бачу її, думаю про неї, хочу досягти її, але зійти на цю вершину хочу 
самостійно» [7, 340]. І треба дати цій особистості, що народжується змогу самоуствердитися, розібратися з 
власною сутністю, зрозуміти саму себе. Обов’язок вихователя, вчителя, батька допомогти дитині у цій 
складній роботі. Він робить спробу подати модель такої допомоги, вивівши п’ять принципів діяльнісної 
трансформації дитини на шляху самопізнання: 

«Це передусім творення дитиною радостей для інших людей і переживання особистого щастя й 
гордості у зв’язку з цим. Я домагався того, щоб у кожної дитини в серці найрадіснішим, найдорожчим, 
найсвятішим були мати, батько, брати і сестри, друзі. Щоб дитина готова була віддати все для блага і 
радості найдорожчих для себе людей, щоб це віддавання, творення було найголовнішою духовною 
потребою. Я прагнув до того, щоб відносини дитини з іншими людьми – і дома, і в школі – будувалися на 
обов'язку й відповідальності. Осмислення й переживання дитиною свого обов'язку перед матір'ю, батьком, 
учителем – саме з цього має починатися пізнання дитиною світу людини. 
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По-друге, творення й збереження краси и усіх її багатогранних проявах Чим більше в людини сил і 
можливостей для активної діяльності, тим  важливішу роль у формуванні її морального обличчя  відіграє 
творення краси, сердечна турбота про красу, особливо у людських взаємовідносинах, у служінні високим 
ідеалам в ідейності життя. 

По-третє, громадянське ідеологічне багатство  діяльності дитини в колективі,.. Домогтися того, щоб 
вихованця вже  в дитинстві хвилювало сучасне і майбутнє Вітчизни... Громадянські думки, почуття, 
триноги, громадянський обов'язок, громадянська відповідальність – це серцевина почуття людської гідності. 
Той, у кого ви сформували ці якості душі, ніколи не виявить себе в чомусь поганому, навпаки – він 
прагнутиме тільки до доброго, гідного наших ідей, нашого суспільства. 

По-четверте, культивування й розвиток співчуття, жалості (не біймося цього слова й тих благородних 
почуттів, які воно несе!) до всього живого й красивого, розвиток сердечної чуйності до прекрасного в 
природі. Це, зрештою культивування жалості й до людини… 

По-п'яте, розвиток високої інтелектуальної культури – думок, почуттів, переживань, що хвилюють 
душу людини, коли вона пізнає навколишній світ, минуле й сучасне людства, матеріальні й духовні 
багатства Вітчизни, душу свого народу, цінності мистецтва, особливо художньої літератури" [7, 292–293]. 

Здавалося в цій програмі надмірно велике значення надається питанням, пов’язаним з естетичним та 
афіліаційним переживаннями. Однак саме  такі почуття, ці «вищі переживання» (термін А.Г.Маслоу) є 
критично важливими для досягнення людиною «самості»,  того глибинного розуміння власної сутності, що 
й лежить в основі саморозвитку та самовдосконалення, бо, як справедливо відмічає С.Д.Максименко: 
«нужда в переживанні – це насправді нужда в діяльності із створення і розвитку самого себе, це є шлях  
саморозвитку мене як особистості» [2, 182]. 

Своєю книгою В.О. Сухомлинський говорив про те, що громадянин народжується з любові, праці, 
вищих переживань, усвідомлення себе у світі й світу в собі. Він учив своїх вихованців ставати кращими, 
людянішими, дивитися на світ широко відкритими очима, перетворюючи його й себе з добром у душі й для 
добра всіх. 
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Галина КРИВОШЕЄВА 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ  
ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО  

В СУЧАСНІЙ ГУМАНІСТИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

На сучасному етапі розвитку суспільства проблема формування фізичного, психічного і духовного 
здоров’я громадян набула особливої актуальності. Останнім часом проблема збереження здоров’я, 
уникнення захворювань перестає бути тільки медичною проблемою. 

У Національній доктрині розвитку освіти підкреслюється, що «пріоритетним завданням системи освіти 
є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до 
найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Це здійснюється шляхом розвитку валеологічної освіти, 
повноцінного медичного обслуговування, оптимізації режиму навчально-виховального процесу  створення 
екологічно сприятливого життєвого простору» [4]. 

Проблема збереження і зміцнення здоров’я учнів під час навчання посідає важливе місце в педагогічній 
спадщині видатних учених, філософів минулого з найдавніших часів до наших днів. Виховання фізично й 
психічно здорової особистості є одним із найважливіших завдань і сучасної освіти. Так, звертаючись до 
праць Я. Коменського, Дж. Локка, Ж.. Ж. Руссо, Песталоцці, К. Ушинського, П. Лесгафта, А. Макаренка, 
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В. Сухомлинського, бачимо, як багато уваги вони приділяли саме здоров’ю своїх вихованців, прищепленню 
їм гігієнічних навичок, профілактиці розумової стомлюваності, додержанню режиму праці (навчання) й 
відпочинку, формуванню культури здоров’я в цілому. 

У наш час розв’язанню цих проблем присвячені праці таких науковців, як Ю. Лисицин, О. Кудрявцева, 
І. Федь, Г. Голобородько, Г. Максименко, Г.Апанасенко, В. Горащук, Т. Ротерс, В. Бабич, Ю. Драгнєв та 
інші. 

В останнє десятиліття все більше дослідників уважає, що здоров’я породжується самогенним 
мисленням. Воно, як підкреслює Ю. Орлов, зменшує внутрішній конфлікт, напруженість, дає змогу 
контролювати емоції, потреби й бажання й відповідно запобігає захворюванням [5, 141]. Він також указує на 
те, що оволодіння самогенним мисленням «передбачає розширення кругозору, внутрішньої культури, і яке 
насамперед полягає у розумінні джерел походження стереотипів, програм культурної поведінки, історії, 
культури...» [5, 239]. 

Самогенне мислення тісно пов’язане з валеогенним мисленням. В.Колбанов під валеогенним 
мисленням розуміє «мислення, яке має креативну спрямованість відносно власного здоров’я й здоров’я всіх 
людей» [3, 72]. Він зауважує, що «основою валеогенного мислення є мотивація здорового способу життя  і 
валеограмотність» [3, 72]. 

Нині активно розвиваються такі галузі знань, як «психологія здоров’я», «педагогічна валеологія» і 
«валеологічна педагогіка». Під педагогічною валеологією розуміють «галузь знань про формування здоров’я 
учнів педагогічними засобами...» [3, 42]; де формування здоров’я – «опосередковане ставлення буття до 
суб’єкта, процес розв’язання протиріч між буттям і суб’єктом, функцією якого с становлення і розвиток 
суб’єкта здоров’я як суб’єкта діяльності, процесу реалізації здоров’я своїх сутнісних сил» [2, 81]. 
Валеологічна педагогіка – це «педагогіка, яка не завдає шкоди здоров’ю учнів» [3, 143].Однак кінцевою 
метою цих наук є збереження і зміцнення здоров’я людей через формування до нього відповідального 
ставлення, підвищення культури здоров’я. 

Розглядаючи проблему валеологічного виховання, культури здоров’я, ми звернулися до педагогічної 
спадщини Василя Олександровича Сухомлинського. Особливу  увагу у своїй роботі він приділяв стану 
здоров’я дітей, їхньому фізичному вихованню, загартуванню, профілактиці захворювань. 

Педагогіку Василя Олександровича з урахуванням сучасних напрямів її розвитку цілком можна 
вважити валеологічною, бо вона не тільки не завдає шкоди здоров’ю дитини, а, навпаки, сприяє зміцненню 
її здоров’я, розвитку фізичної  і психічної сфери особистості, спонукає учнів до самооздоровлення і 
самовдосконалення. 

Метою статті є визначення  і конкретизація ідей В.Сухомлинського щодо збереження і зміцнення 
здоров’я учнів, творче втілення яких у навчально-виховний процес сприятиме його валеологізації та 
ефективності. 

Педагогічна спадщина Василя Олександровича Сухомлинського багатогранна, сповнена народної 
мудрості, традиціями, глибоким знанням класичної історико-педагогічної науки. Особливу увагу він 
приділяв основам гігієни розумової та фізичної праці, режиму праці та відпочинку, медико-санітарній 
грамотності та освіченості. Василь Олександрович писав: «Якщо виміряти всі мої турботи й тривоги за 
дітей..., то добра половина їх - про здоров’я» [7, 109]. 

Принципово важливим у його поглядах є постійна й послідовна турбота педагога про охорону здоров’я 
учнів як складову педагогічного процесу, що здійснюється в ході навчально-виховної роботи, як упродовж 
навчального часу, так і в позакласно-виховній роботі. 

Кожен вчитель, незалежно від того, який предмет він викладає, зобов’язаний, за твердженням 
В.Сухомлинського, ефективно використовувати різноманітні способи корінної зміни ставлення до здоров’я 
учня, формування в нього стійких навичок здорового способу життя, розвитку фізичного здоров’я та 
залучення до фізичної культури та спорту. 

Вивчення розділів, присвячених безпосередньо охороні та зміцненню здоров’я молоді, що навчається, у 
таких педагогічних працях Василя Олександровича Сухомлинського, як «Проблеми виховання всебічно 
розвиненої особистості», «Сто порад вчителю», «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина» та ін., 
допоможе й сьогодні розв’язати ці найактуальніші проблеми. На думку педагога, під час незадовільного 
стану здоров’я школярів неможливо досягти високого рівня успішності, найповнішого засвоєння знань. 
Навчання – це важка, повсякденна, кропітна праця, яка  стає непосильною для дітей зі слабким здоров’ям. 

Далеко не в кожному педагогічному колективі директор школи, завуч з виховної роботи або класний 
керівник зможуть так побудувати й організувати роботу з учнями, щоб знати про їхній рівень здоров’я, 
враховувати їх індивідуальні здібності й можливості в навчальному процесі, як це робилося в Павлиській 
середній школі на Кіровоградщині, де більше 30 років директором був Василь Олександрович 
Сухомлинський. Наведемо декілька прикладів. Узагальнюючи досвід наукової та навчально-виховної 
роботи, він наводить таблицю. [8, 30], у якій за декілька років аналізує відвідування учнями занять, їхню 
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якість успішності та причини, що зумовлюють залишати школярів на другий рік навчання. Окремою графою 
виділяє кількість дітей, що відстають у навчанні через хворобу і які хворіли від двох до чотирьох разів 
протягом навчального року.  

У своїй книзі «Серце віддаю дітям», що зазначена Державною премією УРСР, Василь Олександрович 
пише: «Досвід запевнив нас у тому, що приблизно 85% усіх учнів, що не встигають у навчанні, головна 
причина-поганий стан здоров’я, будь-яке погане самопочуття або захворювання, частіше всього зовсім 
непомітне й виліковне тільки за допомогою сумісних зусиль матері, батька, лікаря та вчителя» [7, 51]. І він 
робив усе можливе, щоб його Павлиська середня школа на Кіровоградщині стала школою радості, а це 
можливо тільки тоді, коли дитина здорова, фізично міцна, повна життєвих сил та енергії. 

В. Сухомлинський прагнув так побудувати навчально-виховну роботу в школі, щоб учень, 
повернувшись додому після занять, з нетерпінням чекав наступного ранку, щоб піти до школи. Якщо школа 
стане школою радості, тільки тоді діти будуть навчатися на повну силу своїх здібностей без шкоди для 
здоров’я. Такий стан виникає у дітей тоді, коли вони відзначаються життєрадісністю, міцним фізичним та 
психічним здоров’ям, коли в них є потреба в спілкуванні з учителем, однолітками. Формування здорового 
психологічного мікроклімату в кожному класі і школі в цілому є найважливішою умовою збереження та 
зміцнення здоров’я як учнів, так і педагогів. 

У Павлиській школі на педагогічних радах регулярно виступав лікар та доповідав про здоров’я 
школярів; проводилося медико-педагогічне спостереження за дітьми, які мали будь-яке захворювання; для 
кожного учня розроблялися конкретні заходи щодо попередження захворювань та зміцнення захисних сил 
організму; дотримувався режим праці та відпочинку. Слід особливо відзначити велику увагу, що 
приділялася харчуванню дітей. Протягом багатьох років спостерігаючи за фізичним розвитком школярів, 
В. Сухомлинський впевнився в тому, «...яку велику роль відіграє повноцінне, здорове харчування дитини» 
[7, 53]. Він уважав, що «для зміцнення організму, запобігання простудним захворюванням та порушенням 
обміну речовин необхідні такі насичені вітамінами продукти, як мед, що, за його словами, є «шматочком 
сонця на тарілці» [7, 53], овочі та фрукти, особливо яблука, які діти повинні їсти цілий рік, плоди шипшини, 
терну. 

Крім того, один раз на півтора місяці в Павлиській школі проходив психологічний семінар учителів, на 
якому один із класних керівників виступав із доповіддю «Педагогічна характеристика учня», де почесне 
місце відводилося повідомленням про здоров’я та фізичне виховання дітей, класу як необхідна умова 
їхнього всебічного розвитку. 

Тут же була створена «Педагогічна школа» для батьків. В. Сухомлинський уважав, що формування 
всебічно розвиненої людини можливе тільки завдяки активній співпраці сім’ї , а педагогіка повинна стати 
наукою для всіх. Ця школа містила курс педагогіки, вікової фізіології, психології, гігієни та ін., на 
конференціях обговорювалися питання охорони здоров’я дітей, гігієнічне значення режиму праці та 
відпочинку, фізичне виховання та багато інших. Як бачимо, здоров’я школяра для Василя Олександровича 
було одним із визначних моментів у його педагогічній діяльності, предметом постійної турботи. 

Багато уваги В.Сухомлинський приділяв обладнанню кабінетів, які відповідали б гігієнічним вимогам: 
його турбував повітряно-тепловий і світловий режим у класах, він звертав увагу на те, щоб шкільні меблі 
відповідали зросту учнів. Дотримання всіх гігієнічних норм і вимог є необхідною умовою збереження та 
зміцнення здоров’я школярів. 

Значне місце у своїй педагогічній діяльності Василь Олександрович відводив трудовому вихованню, 
враховуючи принцип можливості виховання роботи, індивідуальні фізіологічні особливості віку та статі 
учня. До питання про режим праці та відпочинку він також підходив з гігієнічних позицій. Ці положення 
розкриті практично у всіх його педагогічних творах більшою чи меншою мірою, бо турбота про здоров’я 
учня нерозривна від усього  навчально-виховного процесу. В.Сухомлинський пише: «Різноманіття видів 
розумової праці, чергування праці та відпочинку мають велике значення для здоров’я та інтелектуального 
розвитку школярів» [8, 140]. 

Він підмічає, що деякі «...відхилення від нормального стану здоров’я...виникають у результаті 
тривалого перебування в приміщенні. При цьому... дитина втрачає можливість до зосередженої розумової 
праці» [7, 51]. Втомлюваність, що накопичується, призводить до перевтоми, послаблення захисних сил 
організму, в’ялості, сонливості. Це стає особливо помітним тоді, «...коли вчитель прагне заповнити кожну 
хвилину уроку напруженою розумовою працею» [7, 51]. І Василь Олександрович уводить правило: 
«...жодної хвилини в осінні, весняні та літні дні діти не повинні перебувати в приміщенні» [7, 52]. Також він 
підмічає, що чим більше часу відводиться на інтенсивну фізичну та розумову працю на свіжому повітрі, тим 
гармонійніше функціонують та розвиваються всі органи. 

Вивчаючи особливості розвитку дитячого організму, В. Сухомлинський приходить до висновку, що 
кількість поганого самопочуття збільшується в період статевого дозрівання та бурхливого росту організму. 
Не маючи медичного обладнання, він приходить до правильного висновку, що «єдиним радикальним 
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лікуванням у таких випадках є зміна режиму праці та відпочинку: подовження перебування на свіжому 
повітрі, сон при відкритій кватирці, ранній відхід до сну та ранній підйом, раціональне харчування» [7, 51]. 

Велике значення у своїй педагогічній системі В. Сухомлинський приділяв загартуванню дітей. Він був 
переконаний у тому, що фізично загартована людина рідко або майже не хворіє інфекційними хворобами, 
витримує тривалі фізичні навантаження, легше переносить спеку і холод, уміє долати різні життєві знегоди 
тощо. Такі методи загартування, як перебування на свіжому повітрі, водні процедури, сонячні ванни, 
ходіння влітку босоніж завжди підтримувались і заохочувалися директором Павлиськоі школи В. 
Сухомлинським. 

Василь Олександрович проводив безперервно роз’яснювальну роботу серед батьків щодо оздоровлення 
та загартування їхніх дітей, досягав того, «...щоб батьки не кутали дітей у сто одежок», не надягали на них 
фуфайок та светрів «про запас», «про всякий випадок» [7, 52],турбувався про те, щоб у кожній родині був 
літній душ, радив щоденно проходити по 2–3 км та більше, залежно від віку та фізичної підготовки дитини. 
«Бути в русі – одна з важливих умов фізичного загартування»[7, 53]. В. Сухомлинський уважав, що 
«здоров’я вливається в дитячий організм життєдайним джерелом тоді, коли після трудового напруження 
дитина відпочиває» [7, 52]. 

«Еліксиром здоров’я» називав Василь Олександрович «...повітря, що насичене фітонцидами злакових 
культур – пшениці, жита, ячменю, гречки, а також трав лугів» [7, 54], намагався частіше виводити дітей у 
поле. Він уважав, що «фітонциди злакових та рослин лугів убивають хвороботворні мікроби – збудників 
легеневих захворювань». Якщо учень ціле літо дихав повітрям, що насичене фітонцидами злакових та 
рослин лугів, він ніколи не захворіє простудними захворюваннями» [7, 54]. Також оздоровча система, яка 
ним розроблена, заснована на методах народної медицини та містить цілий комплекс заходів, що діють 
безвідмовно. 

У своїх працях В. Сухомлинський постійно підкреслював, що важлива роль належить учителеві в 
розв’язанні складних завдань навчання, виховання та оздоровлення дітей. Ці процеси не можна 
відокремлювати один від одного, вони взаємопов’язані та взаємозалежні. З кожним роком своєї роботи 
Василь Олександрович все більше упевнювався, що попередження захворювань та схильність до них, 
зміцнення організму – головні умови повноцінної розумової праці та всього духовного життя дитини, однак 
він підкреслював, що ця проблема має і зворотну сторону: здоров’я більшою мірою залежить від духовного 
життя, зокрема, від культури розумової праці. Тому сьогодні ми прагнемо у ВНЗ готувати не тільки 
спеціаліста вузького профілю, але й високого кваліфікованого педагога-валеолога, незалежно від того, який 
предмет він буде викладати. В.Сухомлинський уважав, що кожен учитель зобов’язаний знати анатомо-
фізіологічні, психологічні особливості дітей різного віку незалежно від того, який предмет він викладає. 
«Педагог не має права не знати, що діється з дитиною, чому вона не здорова, як стан її здоров’я 
позначається на її розумовому й моральному розвиткові» [8, 46]. 

Василь Олександрович відмічає, що ця праця вчителя потребує великих витрат розумової енергії, є 
особливо відповідальною та психічно напруженою, що часто призводить до серцево-судинних та 
неврологічних захворювань. Він замислювався над тим, як працювати, щоб не погіршувалося здоров’я 
педагога, бо воно потрібне передусім для праці, для творчості. На перше місце В. Сухомлинський висовує 
гармонію здоров’я та силу духу, пише про те, що треба вміти обережно витрачати нервові сили в 
повсякденній праці. 

Але, пропагуючи здоровий спосіб життя, вчитель сам повинен володіти високим рівнем здоров’я, знати 
свій організм, його можливості, знати своє здоров’я, особливості своєї нервової системи. 

Таким чином, можна визначити й конкретизувати провідні ідеї В. Сухомлинського щодо збереження і 
зміцнення здоров’я учнів: 

- загартування організму дітей з урахуванням наявних захворювань; 
- повноцінне харчування з обов’язковим включенням у харчовий раціон фруктів, овочів, меду; 
- достатнє перебування на свіжому повітрі при будь-якій порі року; 
- чергування розумової  і фізичної праці; 
- повноцінний сон; 
- фізична активність, що відповідає віку і індивідуальним можливостям дитини; 
- відповідність шкільних приміщень, житла дітей санітарно-гігієнічним вимогам. 
Як видно з вищевикладеного, педагогіка Василя Олександровича є гуманістичною педагогікою, бо все, 

що він робив, було проникнуто любов’ю до дитини, турботою про її здоров’я, спрямовано на розвиток її 
особливості. У наш час у центрі уваги гуманістичної педагогіки стоїть «унікальна цілісна особистість, яка 
прагне до максимальної реалізації своїх можливостей (самоактуалізації), відкрита для сприйняття нового 
досвіду, здатна на свідомий і відповідальний вибір у різноманітних життєвих ситуаціях. Саме досягнення 
особистістю такої якості проголошується гуманістичною педагогічною головною метою виховання...» 
[1, 77]. В. Сухомлинському було притаманне почуття відповідальності за свої дії, терпимості, толерантності, 
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тактовності, почуття міри і в цілому гуманності,  де гуманність − це «сукупність моральних знань, 
переконань, почуттів та відповідальної поведінки, що виражають повагу до людської гідності, визначають її 
цінність; добре, турботливе, чуйне, справедливе ставлення до людини; протидія будь-яким проявам зла, 
жорстокості, байдужості, антигуманних вчинків; людяне ставлення до оточуючих реалізується у 
доброзичливих стосунках у процесі будь-якої діяльності» [6, 99]. 

У постійній турботі про здоров’я своїх вихованців виявлялася найглибша та найщиріша любов до них 
В. Сухомлинського. Оздоровча система, що застосовувалася ним, ще недостатньо вивчена та потребує 
спеціальних досліджень. «Постулати здоров’я», які він застосовував у своїй педагогічній діяльності, зараз 
становлять основу науки «Валеологія». Та багато відповідей на питання, які нас хвилюють, можна знайти в 
його творчості. 

Здоров’я є найвищою цінністю людини та суспільства в цілому, і система вищевизначених методів 
оздоровлення, що використовувалась у валеологічному вихованні дітей Василем Олександровичем 
Сухомлинським, допоможе в розв’язанні багатьох медико-педагогічних проблем школи. 
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Ніна КРАВЕЦЬ 

КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА  
ТА ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – життєдайне джерело збагачення сучасної психолого-
педагогічної науки і практики, у тому числі й корекційної психопедагогіки. 

Високогуманний  у ставленні  до всіх людей, з якими будь-коли і за будь-яких обставин мав справу, та 
до учнів зокрема, відомий  педагог-гуманіст В.О. Сухомлинський ніколи не виділяв дітей, яким важко 
засвоювати навчальний матеріал від тих, котрі все засвоюють з легкістю, буквально “схоплюють на лету”.  

Навчаючи школярів, він найбільше уваги приділяв тим із них, які докладають значних зусиль для 
усвідомлення навчального матеріалу й витрачають у три–п’ять разів більше часу для його засвоєння, ніж 
їхні ровесники. Таку роботу вважав одним з найміцніших “горішків” педагогічної творчості, яка виявляється 
у роботі з “важкими дітьми” – так педагог називав дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 
Зважаючи на це,  Сухомлинський порушував широке коло питань, що стосуються навчання й виховання 
даної категорії школярів. Висловлені ним думки стосовно того, яким чином можна досягнути успіху в 
їхньому навчанні досить слушні й повчальні для теорії та практики корекційного психопедагогіки. Зокрема, 
заслуговує на увагу питання щодо бережливого ставлення до дітей з проблемами психофізичного розвитку 
набагато ніжнішого, ніж до здорових. З огляду на це, педагог визначив завдання роботи з ними: 
1) збагачення інтелектуального й емоційного життя школярів; 2) використання у роботі з важкими дітьми 
виразного, гострого, емоційно багатого слова; 3) опора на потенційні можливості дітей, їхній розвиток; 
4) формування у школярів пізнавальних інтересів та опора на них; 5) використання творчої ручної праці як 
важливого засобу розвитку. Серед факторів, що позитивно впливають на розумовий розвиток важких учнів, 
В.О. Сухомлинський указав важливі корекційні принципи, яких необхідно дотримуватися в роботі з такими 
дітьми і яких сам дотримувався усе життя: а) принцип гуманного підходу; б) принцип індивідуального 
підходу.  

Висунута ним ідея особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини стала особливо актуальною на 
даному етапі розвитку вітчизняної психолого-педагогічної науки, в тому числі й корекційної 
психопедагогіки. Насамперед Василь Олександрович наголошував на необхідності знати кожну дитину, її 
особливості. “Адже кожна, буквально кожна без винятку дитина – це цілий світ, світ ще не відкритий і не 
досліджений. Нам, педагогам, його відкривати” [5, 423]. Ця думка відомого педагога-гуманіста є досить 
слушною для корекційних психопедагогів. Як свідчать дані досліджень І.Г. Єременка, Г.М. Дульнєва, 
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В.Г. Петрової,  В.М. Синьова, І. Унт та інших,  кожній дитині з порушеннями інтелекту властиві лише їй 
притаманні психофізичні особливості, які необхідно коригувати й компенсувати з метою забезпечення 
успішності навчально-виховного процесу з цією категорією школярів. Оскільки “немає двох дітей, 
однакових за мисленням, за сприйманням навколишнього світу. За індивідуальними особливостями розуму, 
волі, характеру кожна дитина – це особливий неповторний світ. Виховати особистість, сформувати душу 
людини можна, тільки зрозумівши цей світ, пізнавши всі його тайники” [5, 204]. 

Будучи противником грубого моралізаторства, педагог закликав бачити й розвивати в дитині її кращі 
позитивні риси “… вміти бачити і постійно закріплювати, розвивати в дитині все найкраще” , а на основі 
цього дати їй щастя, котре розглядав як багатогранне, що виявляється у розкритті людиною своїх 
здібностей, у вияві любові до людей, до праці. 

Для корекційної психопедагогіки його гуманістичні погляди  цінні тим, що переважну більшість свого 
шкільного життя учні з порушеннями інтелекту проводять у школі, одним із завдань якої є підготовка їх до 
успішної соціалізації та професійної адаптації у сучасному суспільстві. Щодо цього педагог-гуманіст 
завдання школи вбачав у тому, щоб відкрити в кожній дитині її найкращі риси та здібності, дати їй щастя 
пізнати радість праці для свого народу. Виступаючи на захист ідеї індивідуалізації у навчальному процесі, 
доводив, що немає і не може бути навіть двох однакових дітей за способами сприймання навколишнього 
світу, особливостями мислення. Він наголошував, що кожна дитина – це особливий неповторний світ і 
сформувати її як особистість можна тільки за умови  глибокого розуміння цього світу.  

За більш як тридцятилітній досвід педагогічної праці Сухомлинський  дійшов висновку, що навчання 
важких дітей буде успішним у разі використання, крім основної, другої програми, матеріал якої має 
нерозривно пов’язуватися з матеріалом основної. Завдяки єдності програм можна позитивно розв’язати 
питання навчання важких дітей. Зміст першої передбачає обов’язковий для вивчення на уроках і збереження 
в пам’яті матеріал; другої – позакласне читання та інші джерела інформації. Додаткове читання розглядав як 
інтелектуальний фон, необхідний для засвоєння знань. Ідеї Сухомлинського щодо двох програм у роботі з 
важкими дітьми творчо використав відомий класик української олігофренопедагогіки І.Г. Єременко, який 
свого часу ознайомився зі здобутками павлиського педагога безпосередньо в Павлиші. Побачене й почуте 
знайшло втілення у запровадженому в допоміжних школах України диференційованому навчанні, що 
передбачало використання програм на двох рівнях: для учнів з вищим рівнем розвитку пізнавальних 
можливостей та для учнів з нижчим рівнем розвитку пізнавальних можливостей.   

Спостерігаючи за тим, як засвоюють навчальний матеріал важкі діти, у праці “Сто порад учителеві” 
Василь Олександрович радив, як працювати з ними, використовуючи явища природи, оповідання про тварин 
і рослин. Відомо, що в дітей з інтелектуальними порушеннями досить низька пізнавальна активність, 
пізнавальні інтереси майже не розвинені (Н.Г.Морозова). З цього приводу варто відносно їхньої оптимізації 
звернутися до психологічної концепції Сухомлинського. Він розглядає програму діяльності і спрямованості 
особистості дитини, формування її мотиваційної, емоційної та вольової сфер з метою соціалізації, успішної 
інтеграції та інклюзії. І в цьому провідна роль належить спілкуванню, яке педагог розглядав як 
"…індивідуальне творче мислення дитини" [5, 368]. Врахування вікових та індивідуальних особливостей, а 
для корекційних педагогів ще й типологічних особливостей, Сухомлинський убачав у тому, “щоб знайти, 
відкрити в кожній людині ту “золоту жилку”, яка принесе їй радість творчості на благо суспільства” [1, 174]. 

У дитині педагог радив бачити лише позитивні риси, щоб не викликати в неї негативну реакцію, 
афективний стан. Як одну  з помилок у вихованні, називав зосередження уваги на недоліках дитячої 
особистості, коли виховання спрямоване на набридливе моралізаторство, грубу критику поведінки дитини. 
За Сухомлинським, виховання – це не усунення недоліків, а зміцнення в дитині всього найкращого, що 
забезпечить усунення недоліків, їх витіснять “бурхливі пагони досягнення”. З цього випливає висунуте ним 
важливе положення, яке стосується розумового виховання школярів і цілком прийнятливе для корекційної 
психопедагогіки: щоб у життя вступали лише виховані в розумовому плані люди. Розумова вихованість 
часто не може бути рівнозначна обсягу набутих знань, але всю  сутність педагог убачав у тому, як 
відбувається життя знань у складній і багатогранній діяльності людини та як довести розумове виховання 
дітей до мистецтва. “Мистецтво розумового виховання й полягає в тому, щоб примусити дитину 
замислитися над тим, що, на перший погляд, здається зрозумілим і не потребує пояснення, вивчення” [5, 64]. 
Стосовно цього радив використовувати запитання евристичного спрямування, з якими педагог часто 
звертався до своїх учнів: “Чому в літню жарку пору рослину треба поливати не вдень, а ввечері? Чому під 
час весняних приморозків у квітучому саду запалюють купи соломи?” Відомо, що в розумово відсталих 
дітей порушення мислення виявляються насамперед у недорозвитку його евристичного начала. Зокрема, їм 
малодоступне виконання простих проблемних завдань, що вимагає правильної організації пізнавальної 
діяльності школярів, зокрема виведення їх з інертного стану, змушуючи міркувати, висловлювати власні 
думки. Точність запитань забезпечить однозначність відповідей, завдяки чому діти краще зорієнтуються в 
змісті запитань і зможуть правильно на них відповісти. Порівнюючи факти, події, явища, школярі 
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встановлюють причинно-наслідкові зв’язки між ними. Відповіді поступово стають не лише повними, а й 
продукуються в певній логічній послідовності. Так, під час опрацювання у 2 класі казки “Як зайчик грівся 
проти місяця” (автор В.О. Сухомлинський) у ході проведення бесіди використані евристично спрямовані 
запитання: “Як ви гадаєте, нагрівся зайчик від місячного проміння? Що допомогло йому зігрітися? Чому?” 
активізували розумову діяльність школярів, підвели їх до відповідних висновків, до розуміння змісту тексту 
казки. 

Щоб викликати інтерес дітей до навчального матеріалу, ми пропонували дітям, які мають порушення 
інтелекту, матеріали зі складеного В.О. Сухомлинським “Задачника для неуважних”, у якому понад 200 
задач використано з народної педагогіки: задачі-казки, задачі-жарти, задачі-загадки. А складені 
Сухомлинським твори-мініатюри різної навчально-виховної тематики використали в читанці для розумово 
відсталих другокласників. Варто зауважити, що початок шляху до виховання всебічно розвиненої 
особистості педагог радив розпочинати з навчання дитини спостерігати красу рідної природи, пізнавати 
навколишній світ. Він вважав за доцільне, щоб перші наукові істини дитина пізнавала у навколишньому 
світі, а думку збагачувала краса природних явищ. Педагог радив розпочинати цю роботу із ознайомлення з 
системою уявлень і понять про живу й неживу природу. З цією метою розробив “уроки мислення” серед 
природи, які назвав “Подорожі до джерел живої думки”. Понад 300 таких уроків провів Василь 
Олександрович з учнями. Така організація пізнавальної діяльності корисна й необхідна для дітей з 
інтелектуальними порушеннями, оскільки “…спостереження – мати осмислення й запам’ятовування знань. 
В початкових класах спостереження необхідні дитині як сонце, повітря і вода необхідні рослині” [2, 472]. 
Педагог вважав, що серед живої природи думка дитини стає багатшою, яснішою, чіткішою, а вимовлене 
слово набуває емоційного забарвлення, починає грати, трепетати. Ще І.П. Павлов довів, що головний 
імпульс для діяльності кори йде з підкірки, і якщо видалити його, то кора втратить джерело сили, оскільки 
вилучаться відчуття і сприймання, які її живлять.  

Щоб наблизити дітей до рідної природи, показати їм усю її велич і красу, виховувати глибокодумних 
працелюбів, Василь Олександрович  розпочинав шкільне навчання в “зелених класах” безпосередньо серед 
природи. Проведені з дітьми екскурсії-подорожі до джерел живої думки й слова сприяли розвитку у 
школярів мислення і мовлення. “Система уроків мислення – це витоки думки, без якої ми не уявляємо 
повноцінної, ефективної розумової праці на всіх уроках не тільки в початковій школі, але й у наступні 
періоди навчання та розумового розвитку. Вона, ця школа, є фундаментом творчих розумових сил, 
необхідних для опанування нових і нових знань” [5, 429–430]. Під час уроків-екскурсій  діти не лише 
спостерігали, а й складали свої власні твори, казки. Педагог намагався створювати такі мовленнєві ситуації, 
які викликали б у дітей потребу щось сказати, повідомити, про щось запитати. Мовленнєві ситуації 
розглядав як один із шляхів залучення учнів до активного спілкування, що особливо важливо у роботі з 
важкими дітьми. В цій роботі неабияке значення надавав казкам. Казку Сухомлинський вважав 
невичерпним джерелом для дитячого мислення і мовлення. “Під впливом почуттів, що пробуджуються 
казковими образами, дитина вчиться мислити словами. В казкових образах – перший крок від яскравого, 
живого, конкретного до абстрактного”[3, 176 – 177].  

Педагог прийшов до висновку, що один з недоліків навчання учнів рідної мови полягає у тому, що 
вчителі не забезпечують стійкого формування за допомогою слів яскравих образів, чим утруднюють перехід 
від образного мислення до абстрактного. Він указував на досить тривалий час, за якого слово входить у 
свідомість важкого учня без яскравого образу, перетворюючись із запашної квітки на сухий, затиснутий між 
сторінками книги, листочок, Тому важливим завданням, яке постає перед учителями, вважав розкриття 
учням сутності уявлень і понять, насамперед, через казку, яку розглядав як важливий засіб для розвитку 
мовлення і мислення школярів. Педагог часто запитував колег, чому казка розвиває мовлення і мислення 
краще, ніж інший засіб? Вплив казки на розвиток особистості школяра вбачав у тім, що казкові образи 
яскраво емоційно забарвлені, а слова з казки довше живуть у дитячій свідомості. Для розвитку уяви дітей 
Василь Олександрович радив використовувати народні та літературні казки. “Багаторічний досвід 
переконує, що естетичні, моральні та інтелектуальні почуття, які народжуються в душі дитини під 
враженням казкових образів, стимулюють потік думок, який пробуджує до активної діяльності мозок, 
зв’язує повнокровними нитками живі острівці мислення” [3, 176]. Понад 1500 казок і творів-мініатюр 
навчально-виховного характеру написав для дітей Сухомлинський, які ми з благоговінням читаємо та з 
якими знайомимо розумово відсталих учнів.  

Екскурсії, спостереження у природі мають неабияке корекційно-розвиткове значення для дітей з 
порушеннями інтелекту. Як відомо, більшість з них, переступивши шкільний поріг, часто не знають не лише 
призначення, а й назв більшості предметів та явищ навколишнього світу, що призводить до порушення 
спілкування з оточенням. Крім того, проявляються характерні для цієї категорії дітей специфічні риси 
особистості: замкнутість, комунікативна фобія, відчуженість тощо, які теж негативно впливають на 
успішність їхнього спілкування з оточенням. Аналіз відповідей учнів свідчить, що однією з причин 
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порушення спілкування є несформованість у школярів аудіювальних умінь. Аудіювання – основа 
спілкування, слугує опорою для інших видів мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, письма; на ньому 
концентрується увага й воля слухача. Успішне володіння аудіювальними уміннями забезпечує розуміння не 
лише мовлення учителів у процесі спілкування, а й інформації, яка отримується у щоденному житті, 
розуміння довкілля, усвідомлення процесів, що в ньому відбуваються, сприяє адекватності дій у певних 
ситуаціях. Успішність аудіювання забезпечує єдність сигніфікації – необхідна умова взаєморозуміння 
людей у процесі спілкування. За Л.С. Виготським – сигніфікат – понятійний зміст мовного знаку, галузь 
смислового змісту мовної одиниці, яка містить характеризувальну інформацію про певний предмет. Відомо, 
що  предмети та явища дійсності виступають для людини не лише як безпосередні подразники – сигнали, а й 
як абстрактні, узагальнені сигнали –“сигнали сигналів,” тобто слова. Слова містять зміст найзагальніших і 
найхарактерніших ознак, завдяки яким людина визначає і розрізняє предмети, дії, ознаки, явища. У нормі 
людина правильно сприймає і сигнали,  і “сигнали сигналів”, тому  осмислює слова, що полягає у поєднанні 
їх з мисленнєвими образами предметів. Учні з нормальним розвитком правильно кодують та перекодовують 
сприйняту інформацію, розуміють її смисл. Водночас у них формуються відповідно до сприйнятого 
мисленнєві образи уявлень, що осмислюються і закріплюються  в пам’яті та в разі необхідності – 
пригадуються й уявляються. Завдяки складним психічним процесам, які лежать в основі сигніфікації 
(аналітико-синтетичний вибір слова з ряду можливих, класифікація, порівняння, систематизація, 
моделювання, узагальнення й абстрагування), під час слухання та говоріння людина вибирає необхідне за 
смислом слово, водночас пригадуючи й уявляючи предмет або явище, які цим словом позначаються.  

У дітей з інтелектуальними порушеннями недоліки коркового аналізу й синтезу негативно впливають 
на сприймання, розуміння й усвідомлення сутності більшості предметів і явищ навколишнього світу. Цілісні 
внутрішні мисленнєві образи предметів не формуються. Особистісний смисл, який діти вкладають у 
сприйняті слова, часто не збігається зі смислом, вкладеним у них співрозмовником. Отримана інформація не 
осмислюється й не перетворюється в знання, не стає особистим надбанням кожного учня, що негативно 
впливає на її засвоєння. 

Інколи, навіть маючи певний запас знань з того чи іншого питання, учні не використовують їх під час 
розумової або практичної діяльності. Подолати це можливо за умови оволодіння школярами лексичним 
значенням слова, зокрема змістом слова, який відображає у свідомості і закріплює в ній уявлення про 
предмет, властивість, процес, явище і формується в процесі активної діяльності мовців та  відіграє 
першочергову роль у пізнавальній діяльності людини. У мовленні реалізується денотативний бік лексичного 
значення слова, що відображає зв’язок лексичного знаку (враховуючи сигніфікат), з уявленням про 
конкретний позамовний об’єкт. Ця характеристика свідчить, що значення кожної лексичної одиниці 
безпосередньо  співвідноситься з відповідною одиницею дійсності, розкриває її найважливіші риси і 
властивості. Оволодіння учнями з інтелектуальними порушеннями лексичним значенням слова полягає у 
здатності осягти його смисл. А для цього мають утворитися тісні зв’язки між першою і другою сигнальними 
системами, відбутися процеси інтеріоризпації та екстериорізації, які в розумово відсталих порушені. 
Забезпечується це спостереженнями, на які так наполягав у своїх працях Сухомлинський., під час  яких 
відбувається розумовий розвиток учнів. “Розумове виховання потрібне людині не тільки для того, щоб вона 
застосовувала знання в праці, а й для повноти духовного життя, для того, щоб уміти цінувати багатство 
культури і мистецтва” [4, 268]. 

У процесі спостереження  дитина опановує  здатність уявляти, на основі якої формуються лише 
властиві людині новоутворення – перспективи майбутнього й ціннісної регуляції поведінки, 
опосередкованої взаємостосунками особисті із соціумом (О.В. Запорожець, В.Т. Кудрявцев, Н.Г. Морозова 
та ін.). 

Особлива увага в розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями належить збагаченню їхнього 
активного словника, дотримання дітьми лексико-граматичної сполучуваності слів, оволодіння рідною 
мовою, яка є “безцінне духовне багатство, в якому народ живе, передає з покоління в покоління свою 
мудрість і славу, культуру і традиції. У рідному слові народ усвідомлює себе як творчу силу… Рідна мова – 
то невичерпне, животворне і невмируще джерело, з якого дитина черпає уявлення про навколишній світ, про 
свою родину, про своє село і місто, про весь свій край” [6, 47]. Загалом В.О.Сухомлинський не лише звертав 
увагу на непересічне значення мови й мовлення у загальному розвитку дітей, але й висловив ряд цінних 
порад щодо цього, які актуальні й нині. Вивчаючи інтереси, прагнення й особливості діяльності важких 
учнів, він переконався, що однією з причин недостатнього їхнього інтелектуального розвитку є погано 
поставлена робота над розвитком мовлення, зокрема відсутність спрямованості в цій роботі на загальний 
духовний розвиток школярів, який він убачав у нерозривному зв’язку з розвитком мови й мовлення. Педагог 
переконливо довів, що лише завдяки мовленню дітям стають доступними різноманітні джерела інформації, 
що позитивно впливає на емоційну, інтелектуальну й вольову сфери духовного життя. Слово в умілих руках 
педагога він порівнював з музичним інструментом у руках музиканта або з  різцем у руках скульптора. Без 
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живого, трепетного слова неможливі “ні педагогіка, ні школа”, наголошував Василь Олександрович. Слово 
розглядав як місток, через який наука виховання переходить у майстерність. Тому одне з головних 
покликань педагога вбачав у пошуках у мовленні “перлин”, здатних запалювати дитячі душі та створювати 
за допомогою слів красу. На його думку, образ, емоція і слово під час розгляду природних явищ зливаються 
в органічну єдність, яку він називав “активністю мислення”. Ознайомлення учнів зі словниковим  
багатством рідної мови сприятиме вихованню у них чутливості й вимогливості до естетичного та 
морального буття навколо себе. Особливо це актуально на даному етапі нашого історико-культурного 
розвитку, оскільки  панує цинізм, лихослів’я, а засоби масової інформації несуть попкультуру; сучасні учні 
майже не читають художню літературу, що теж негативно впливає на становлення людських якостей., 
зокрема естетичних та етичних  поглядів. Стосовно учнів з інтелектуальними порушеннями  подолати це 
певним чином можна на уроці, який відомий класик української олігофренопедагогіки І.Г. Єременко назвав 
основною формою організації навчального процесу розумово відсталих учнів. “Урок повинен викликати 
позитивні емоції й почуття, тобто почуття задоволення роботою, здорове почуття втоми від напруженої 
праці над засвоєнням матеріалу” [5, 14–15]. 

В.О. Сухомлинський доводив, що розум дитини, яка відстає у навчанні, подібно до фотоплівки слабкої 
чутливості, потребує яскравішого й тривалішого світла наукових знань. Водночас він застерігав педагогів 
від додаткових занять, нескінченних “підтягувань” важких учнів, наголошуючи, що тільки читання, читання 
і ще раз читання – ось що відіграє вирішальну роль у розумовій праці тих, кому важко вчитися. Педагог 
уважав, що чим більше важкий учень читає, тим виразнішою стає його думка, швидше активізуються 
розумові сили. У читанні вбачав один з тих захисних заходів, який вчить, змушує слабку дитину думати, 
зберігаючи її здоров’я. Тому надавав першочергового значення естетичному сприйманню учнями творів 
художньої літератури, музики, образотворчого мистецтва, вбачаючи в цій  діяльності  естетичну оцінку, 
глибоке переживання тих якостей, що їх має предмет сприймання сам собою. 

Для учнів з порушеннями інтелекту важливим є правильна оцінка їхньої праці. Діти по-різному 
реагують на оцінку, але переважна більшість з них досить агресивно реагує на низьку оцінку, оскільки 
занадто перебільшують свої можливості, неадекватно реагують на власні вчинки, у тому числі й на недоліки 
в навчальній діяльності. Інші досить невпевнені у своїх знаннях, занижують власні можливості. Тому 
“одним з головних принципів навчання ми вважаємо правильну оцінку трудових завдань кожного учня, і 
оцінка ця повинна стосуватися також процесу оволодіння знаннями” [2, 125], про що неодноразово 
повідомляли в павлиській школі батьків. Навіть одна із секцій була спрямована на роботу з батьками учнів, 
які мали порушення фізичного або розумового розвитку. На психологічних семінарах педагоги 
обговорювали індивідуальні особливості розумового розвитку таких дітей, а з результатами знайомили їхніх 
батьків. Сухомлинський уважав, що тільки спільними зусиллями педагогів і батьків можна дати дітям 
“велике людське щастя”. Завдяки цілеспрямованій корекційній роботі важка дитина коригується, стає 
активним членом суспільства. Пріоритетна роль у цьому належить педагогам, оскільки “жодної людської 
рисочки природа не відшліфовує – вона тільки закладає, а відшліфовувати нам – батькам, педагогам, 
суспільству” [3, 291]. 

Отже, творче використання педагогічної спадщини Людини, Педагога, Гуманіста В.О. Сухомлинського 
щодо ставлення до дітей, зокрема до школярів з порушеннями психофізичного розвитку, дасть неоціненну 
користь корекційним педагогам у роботі з цією категорією дітей. 
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Алла ЛОПУХІВСЬКА 

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ  
УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Школа ХХІ століття може стати дієвим засобом розвитку творчої особистості, здатної до активної 
діяльності, якщо перевести освітній процес на більш високий рівень не лише технологічної, але й 
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організаційної структури навчальної діяльності. Для реалізації цілей особистісно орієнтованого навчання 
необхідна особлива організація навчально-виховного процесу в усіх ланках сільського загальноосвітнього 
навчального закладу. 

На сучасному етапі однією з важливих проблем педагогічної науки є формування гармонійно 
розвиненої, активної і творчої особистості. Розвиток соціальної активності має особливе значення для учнів 
сільських шкіл під час розв’язання ними проблем життєвого самовизначення, подоланні кризових ситуацій. 
У розв’язанні цих проблем можуть допомогти теоретичні ідеї та практичний досвід видатного вченого 
В.О.Сухомлинського. 

Звернення до педагогічної спадщини Василя Олександровича особливо актуальне, оскільки теоретично 
обґрунтовані положення та рекомендації педагога щодо цілісного розвитку особистості школяра 
відкривають нові можливості для удосконалення навчально-виховного процесу. У  педагогічній спадщині 
видатного педагога сучасні вчителі знаходять підґрунтя для вироблення концептуальних засад оновлення 
освітнього процесу. 

Навчально-виховний процес, зорієнтований на родинність, підвищує роль життєвої і соціальної 
компетенції учнів. У вихованні дітей сільської родини велике значення має “живучість” традицій народного 
виховання. Обізнаність із особистісними особливостями, побутовими умовами життя, стосунками в сім’ї 
уможливлює індивідуальний підхід до кожної дитини та її родини, особливо –  у сільській школі.  

В.О.Сухомлинський закликав учителів постійно дбати про те, щоб в умовах шкільної життєдіяльності 
учнів підтримувалася атмосфера вшанування традицій народної педагогіки. У практичній роботі педагоги 
використовують елементи народних традицій, які дають вихованцям певні соціальні знання, доступно 
пояснюють взаємозв’язок людини із суспільством і природою, визначають правила поведінки в 
навколишньому середовищі. Основою змісту такої діяльності можуть бути національні свята, традиції 
мовленнєвого етикету українського народу, створення проектів. 

Спільна діяльність передбачає міжособистісні стосунки, що сприяють встановленню соціальних 
стосунків між учнями, створює можливості особистісного зростання, є засобом розширення соціальних 
контактів учнів сільської школи та їхньої успішної соціальної адаптації. 

Проблема адаптації сільської дитини тісно пов’язана із задоволенням її потреб, що забезпечують умови 
для успішної життєдіяльності. Соціальний розвиток, життєві орієнтири, цінності та запити сільських дітей 
мають специфічні ознаки. Ціннісні орієнтації у поєднанні із соціальними нормами становлять цілісно-
нормативну систему регуляції поведінки сільських дітей, яка постійно контролюється громадою через 
сусідів, родичів, школу, органи місцевого самоврядування. Батьки, сім'я, родина стають одним із чинників 
формування соціальної активності школяра. Необхідно розширювати досвід спілкування учнів, різноманітні 
контакти з батьками, громадськістю, оскільки сільські школярі мають обмежену кількість суб’єктів 
спілкування. 

Для набуття учнями соціального досвіду, уміння жити в громадянському суспільстві слід активніше 
залучати школярів до різних форм діяльності на основі діалогу, співпраці. Методи, форми роботи видатного 
педагога в школі були спрямовані на розвиток мислення, дитячої душі. В.О.Сухомлинський уважав 
навчання і виховання кожного учня як особистості найважливішим педагогічним завданням і підкреслював, 
що “виховання – це не якісь спеціально, штучно організовані “заходи“, це  насамперед спосіб життя“ 
[4, 530].  

Педагог-новатор неодноразово зазначав, що всі методи виховання повинні сприяти тому, щоб людина 
прагнула пізнати свій внутрішній світ, усі сили душі спрямувати на те, щоб зробити себе досконалішою. 
Адже духовний, внутрішній світ особистості дитини неозривно пов'язується з її соціальною активністю. 

Соціальна активність визначається як інтегральна система суспільно бажаних якостей особистості, що 
характеризується єдністю таких компонентів, як моральна вихованість, духовна спрямованість, 
самостійність, відповідальність, комунікативна та пізнавальна активність, ініціативність, що спонукає 
людину до свідомої активної діяльності. Соціальна активність особистості, її діяльність повинні бути 
спрямовані на позитивне перетворення або вдосконалення існуючого соціального середовища. Розвиток 
соціальної активності – винятково базисна характеристика особистості, що характеризується її соціально 
корисною діяльністю та прагненням до самовдосконалення. 

Василь Олександрович указував на необхідність виховання дитини з характерними ознаками соціально 
активної особистості, яка когось підтримує, піклується про інших. Педагог був глибоко переконаний, що в 
стінах школи не повинно бути учня, який був би тільки вихованцем, якого хтось вів би за руку. Учні мають 
усвідомлювати важливість і необхідність власної соціальної активності, а також уміти поєднувати набуті 
знання з особистим  практичним досвідом, активною участю в трудовій і суспільно корисній діяльності. 

Справжній майстер-вихователь попереджав, що коли не приділяти уваги вихованню соціальної 
активності дитини, спрямуванню її соціально активної діяльності на суспільно корисні вчинки, то в сучасній 
школі може відбуватися збагачення розуму при зубожінні душі. 
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Зазначимо, що особливістю навчально-виховної роботи в сільській школі є те, що вона наближена до 
індивідуальної. Обмежена кількість учнівського та педагогічного колективів є суттєвою ознакою 
функціонування шкіл сільської місцевості. Організація навчальної діяльності учнів у школі не обмежується 
заняттями, оскільки навчальний і виховний процеси тісно пов'язані між собою. Позитивним моментом є те, 
що створюються сприятливі умови для індивідуалізації навчальної і виховної роботи, взаємовпливу учнів, 
їхньої активності. Цьому слугують різновікові предметні й художні гуртки, клуби, секції, творчі групи, 
участь у художньої самодіяльності, збирання фольклорного, краєзнавчого матеріалів, виставки творчих 
робіт, читацькі конференції. 

Доцільно створювати мережу гуртків для опанування традиційних народних промисел, зокрема, з 
навчання учнів рукоділля, ткацтва чи лозоплетіння, різьблення по дереву. Адже характерною особливістю 
життєдіяльності сільських школярів є систематичне залучення їх до трудової діяльності. Саме гуртки, 
об’єднання за інтересами мають працювати так, щоб дитина могла не лише чогось навчитися, а в колі 
однодумців дістати задоволення від своєї діяльності. Тобто це виховання через спілкування, виховання 
ініціативою, виховання відповідальністю.  

У своїй педагогічній системі Василю Олександровичу вдалося органічно поєднати формування 
активності, відповідальності з вихованням громадянськості та моральності. Як наслідок, учні більш чітко 
усвідомлюють, що реалізацію творчих задумів, досягнення життєвого успіху забезпечує їх власна 
активність. При цьому важливо, щоб норми загальнолюдської моралі стали загальними мотивами поведінки 
дитини 

Видатний педагог приділяє значну увагу питанню відповідального ставлення учнів до своїх обов’язків. 
У працях В.О.Сухомлинського відповідальність постає у своїй найвищій формі. По-перше, вона 
характеризує здібності особистості самостійно визначати моральні обов’язки, вимагати від себе їхнього 
виконання і здійснювати самоконтроль та самооцінку, по-друге, розширюється сфера впливу особистості на 
навколишній світ і утверджується ідея особистої відповідальності. 

Відповідальність є одним із компонентів соціальної активності й передбачає усвідомлення учнем того, 
що саме від його особистих зусиль залежить успішне досягнення мети, важливої для оточення. Ніхто інший 
не замінить його, оскільки в кожного є свої обов’язки в досягненні спільної мети, які він повинен виконати  
повною мірою залежно від своїх здібностей. У школі формується готовність відповідати за результат кожної 
виконуваної справи. 

Відповідальність є результатом взаємодії необхідного, з одного боку, і можливості вибору способів і 
засобів реалізації – з іншого. Виникає питання про вибір особистістю способу дії, прийняття нею 
відповідального рішення. Саме відповідальність визначає соціально активне ставлення до навколишньої 
дійсності, а не просте виконання запланованої справи. Досвід В.О.Сухомлинського переконує, що педагог 
виховує не лише ідеями, які закладені в знаннях, але й тим, як ці знання через його поведінку, взаємні 
стосунки впливають на вихованця. 

Отже, необхідно здійснювати таку організацію навчально-виховного процесу, де ключовою фігурою є 
учень, якого слід поставити в умови зацікавленого здобуття знань. Організація особистісно орієнтованого 
навчання вимагає розробки педагогічних технологій, метою яких є не накопичення знань та вмінь, а 
постійне збагачення досвідом творчості й формування механізму самоорганізації і самореалізації, а також  
цільових, змістових, методико-технологічних закономірностей розвивального навчання учнів. 

З погляду особистісно орієнтованого навчання жодна зовнішня інформація, що пропонується учневі, не 
може бути перенесена всередину його, якщо в школяра немає відповідної мотивації і сприйняття. Таким 
чином, особистісно орієнтованою має бути не тільки педагогічна взаємодія педагога й учня, а й зміст освіти. 
Спираючись на сучасні психолого-педагогічні концепції, необхідно створити такі ефективні технології, які 
перешкоджають перевазі пасивних форм навчальної діяльності учнів.  

Питання повноцінного змісту освіти нероздільні від питання методів і технологій навчання. І те, як 
навчається учень, не менш важливо для кінцевого результату освітнього процесу, ніж те, що він вивчає. 
Лише таке розуміння змісту освіти адекватне загальним завданням і вимогам формування нових якостей 
особистості. Завдання вчителя – об’єднати “хочу” і “можу” учня, у результаті чого визначається 
психологічне новоутворення – спрямованість особистості на діяльність, яка емоційно сприймається як 
задоволення. 

Актуально звучать слова В.О.Сухомлинського “ важливим завданням навчально-виховної роботи 
сучасної школи є те, щоб знання, які опановують учні, не залишалися мертвим вантажем в їхніх головах, а 
ставали засобом громадянської активності" [8, 363]. Виявлення індивідуальних ресурсів кожного учня, 
прогнозування його змін може забезпечити реалізацію його можливостей. 

Навчальний процес слід будувати так, щоб учні мали можливість удосконалювати комплекс прийомів 
розумової діяльності, здібності до наукового мислення. В.О.Сухомлинський підкреслює, що “без активної 
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розумової діяльності неможливі ні інтерес, ні увага школярів”[5, 479]. Співробітництво учнів відбувається 
через активний обмін способами навчальної діяльності, взаємне навчання. 

Однією з форм підвищення інтелектуального потенціалу особистості є створення наукових гуртків. 
Така форма відкриває можливості для виявлення творчих здібностей кожного школяра, формує інтелект. 
Будь-яка діяльність, у тому числі й пізнавальна, здійснюється усвідомлено й більш ефективно, якщо вона не 
тільки підпорядкована визначеній меті, а й самоаналізується. Тим більш необхідний самоаналіз тієї 
діяльності, яка буде повторюватися на іншому змісті й на іншому рівні, якою й є навчальне пізнання. Саме 
воно збуджує дітей до пошуку, а не сприймання готових знань від учителя.  

Як стверджує В.О.Сухомлинський, “нагромадження знань, розширення обсягу знань учитель має 
розглядати не як кінцеву мету навчання, а лише як один із засобів розвитку пізнавальних і творчих сил і 
гнучкої, допитливої думки”[6, 207]. Отже, вчителю необхідно зрозуміти й відчути серцем, що дитині 
посильно, доступно й цікаво, а що навпаки. Таким чином, відбувається переорієнтація поглядів на сутність 
навчального процесу, мета якого – розвиток дитини як суб’єкта навчальної діяльності.  

Досягнення сучасної освіти визначається не стільки тим, чого дитина навчилася (обсяг знань, умінь та 
навичок), скільки здатністю здобувати нові знання, формувати вміння та навички в нестандартних умовах. 
Різнорівнева підготовленість школярів при малій наповненості класів у сільській школі потребує від 
педагогів зусиль, щоб кожний учень опанував знання на рівні вимог та стандартів освіти. Використання 
різноманітних джерел інформації, диференційованих завдань дасть змогу учням різного рівня підготовки 
долучитися до роботи, а не бути на уроці спостерігачем. 

У процесі роботи педагог-гуманіст зазначає, що “залежно від індивідуальних задатків, здібностей і 
нахилів учні одного і того самого віку, класу можуть оволодіти не одним і тим самим обсягом знань з 
даного предмета” [7, 245]. Отже, необхідна адаптація організаційних форм навчальної діяльності до 
особливостей і потреб дитини. Найбільше уваги звертається на розвиток активності учня, формування 
внутрішньої мотивації в процесі навчання.  

Реалізація особистісно діяльнісного підходу  вимагає особистісно орієнтованої організації навчального 
процесу, що забезпечується педагогічною підтримкою індивідуальності дитини, створенням умов для 
задоволення освітніх, культурологічних потреб школярів (вибір змісту освіти, шляхів її здійснення), 
сприянням самореалізації особистості, стимулювальним характером взаємодії вчителя й учня, коли педагог 
виступає не як інформатор, а як координатор пізнавальної діяльності суб’єкта, спрямованої на постановку й 
розв’язання конкретних навчальних завдань. Спільні дії сприяють позитивному впливу як на обсяг, так і на 
якість роботи. Створюється доброзичлива атмосфера  спілкування, що полегшує навчання кожному учню 
незалежно від досягнутих успіхів. Як стверджує В.О.Сухомлинський, педагог виховує і тим, як він 
торкається своєю душею до душі дитини. 

Ефективність виховної роботи визначається не просто вдало підібраними формами роботи, а тим, як 
вони сприймаються, реалізуються  школярами. Слід зауважити, що учні не хочуть сумлінно виконувати 
доручення, якщо не мають внутрішньої потреби, відповідальності щодо виконання спільних справ, досвіду 
самостійної роботи. Школярі потребують практичних навичок управлінської діяльності. Саме від педагога 
залежить, чи зможе він довіряти учням самостійно вирішувати більшість проблем їхнього колективного 
життя, чи зуміє переконати їх у тому, що, крім них, ці обов’язки ніхто не зможе виконати. Адже формування 
соціальної активності неможливе без залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами через 
організацію учнівського самоврядування  

Головним принципом у проектуванні учнівського самоврядування є активність самих учнів через 
надання їм можливості вибору шляхів моральної поведінки, створення таких умов, за яких особистість може 
самостійно розв’язувати життєві проблеми через самовизначення та самореалізацію. Система 
самоврядування може набувати будь-яких форм у конкретному навчальному закладі, але вона повинна 
функціонувати так, щоб кожний учень розвивався та ставав соціально успішною особистістю. 

Виступаючи в ролі і виконавців, й організаторів діяльності підлітки мають виявляти взаємну 
відповідальність, активність, вимогливість. Прагнучи утвердитися в колективі ровесників, учень 
намагається показати себе якнайкраще в системі відносин відповідальної залежності. Проте досить часто 
спостерігається низька соціальна активність, ізольованість у класному колективі деяких учнів, наявність 
деструктивних лідерів. Ці проблеми можна розв’язати створенням цілеспрямованого навчально-виховного 
середовища. Саме в позаурочній діяльності підліток має змогу реалізувати те, що неможливо досягти на 
уроці.  

Важливо зазначити, що соціалізація учнів відбувається в усіх сферах життєдіяльності, але усвідомлена 
її реалізація здійснюється у процесі навчання та виховання. Сутність процесу соціалізації полягає у тому, що 
особистість поступово засвоює соціальний досвід і використовує його для адаптації до соціуму.  

У процесі соціалізації особистість оволодіває все більш досконалими способами перетворення 
навколишнього світу, виступає як суб'єкт не лише своєї поведінки, а й свого внутрішнього світу. Ефектом 
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соціалізації, що показує міру і глибину, є утворення стійких соціальних настановлень особистості, 
формування мотивації діяльності, рис характеру та вміння регулювати свою поведінку . Робота в клубах, 
гуртках, творчих об’єднаннях, участь у різноманітних конкурсах, акціях, у корисних справах є початковими 
ланками соціалізації особистості, у процесі якої набувається практичний досвід громадянської дії. 

 Соціалізація охоплює усі процеси залучення до культури, комунікації і навчання, з допомогою яких 
особистість набуває здатності брати участь у суспільному житті. Соціальна активність стає узагальненим 
індикатором соціалізації особистості. Адже ”правильна соціалізація ґрунтується на багатстві, ідейній 
повноцінності емоційного життя. Треба навчити дитину передусім відчувати й переживати. Почуття, 
переживання – це ніби малесенький магніт, закладений у дитячій істоті, який притягує її до інших людей, 
робить її чутливішою, сприйнятливішою до слів, повчань, ідей, настанов" [ 1, 451].  

Єдність соціальних мотивів, свідомості й поведінки учнів через емоційність дитячого сприймання 
реалізує у практиці і розкриває у своїх працях В.О.Сухомлинський, підкреслюючи, що емоційне сприйняття 
необхідно розвивати в дитини з раннього віку. Доречно прислухатися до мудрих порад педагога-гуманіста 
щодо розкриття самобутності особистості, максимально можливого розвитку її здібностей, соціальної 
активності. 

Отже, в основі соціальної активності – нагромадження досвіду соціально значущих справ, участі в 
громадянських об’єднаннях та акціях, спрямованих на захист прав особистості. Як підкреслював видатний 
учений, “у шкільному курсі немає такого предмета – сучасність. Але дух сучасності повинен проймати всю 
навчально-виховну роботу школи, все життя вихованців” [1, 451].  

Важливим у процесі соціального розвитку дитини є середній шкільний вік – найбільш сприятливий для 
формування активної особистості, самостійної і відповідальної. На думку В.О.Сухомлинського, 
“визначальною, провідною рисою підлітка є активність. Це активність людини, яка починає усвідомлювати, 
а в ранній юності по-справжньому усвідомлює вже своє місце в суспільному житті, свою роль у житті інших 
людей"[ 2, 282–283]. 

Як стверджують психологи, підлітковий вік є періодом значних зрушень у розвитку самосвідомості 
особистості. Саме в цьому віці закладаються основи свідомої поведінки, загальна спрямованість у розвитку 
соціальної активності, формується свідоме ставлення до себе як до члена суспільства. І від того, як будуть 
сформовані морально-ціннісні орієнтири підлітка, залежить становлення соціальних установок його 
особистості. Однак учень ще не володіє достатньо розвиненою соціальною свідомістю, не має цілком 
сформованої орієнтації і тому особливо чутливий до того, як співвідноситься те, чого його навчають, і 
безпосередня практика. 

З учнями середнього шкільного віку використовуються діалогічні методи навчання та виховання, а 
саме: дискусії, колективне обговорення проблеми, соціальні та політичні ігри, тренінги тощо. Підлітками 
більше цінується та діяльність, яка дає змогу їм спілкуватись один з одним, адже для них головне – 
самоутвердження, дія. Учитель допомагає учневі пізнавати та сприймати моральні, правові та інші соціальні 
норми, засвоювати духовні цінності, знання й навички, які необхідні для професійної діяльності, для 
розвитку творчих якостей. 

Завдяки безперервному процесу навчання та розвитку творчість, прагнення росту та самореалізації 
мають стати сутнісною ознакою способу життя учнів. Історія свідчить, що для Павлиської школи 
характерним був постійний зв'язок навчальної роботи з життям, а її учні мали широкий кругозір, ґрунтовні 
знання, неабиякі практичні вміння і навички. Саме в Павлиській середній школі педагоги на чолі з 
В.О.Сухомлинським прагнули до того, щоб кожний підліток знайшов свою улюблену справу. Однією з 
унікальних форм творчої діяльності була творча робота учнів як результат їхньої активності й самостійної 
думки в пізнанні. 

Досвід В.О.Сухомлинського переконує, що активну особистість можна виховати засобами спілкування 
з природою: виховання у дітей любові до рідної природи, бажання пізнавати та зберігати її. Учні сільських 
шкіл з раннього віку одержують можливість спілкуватися з природою, завдяки чому вони вчаться бути 
більш самостійними, більш упевненими в собі. 

Одним із ефективних способів соціального розвитку школяра є залучення його до процесу спілкування 
з однолітками або спілкування в різновіковому колективі. Необхідно створити всі умови для змістовного 
спілкування, вчити дітей цього, встановити довірливий контакт їз школярами. З цією метою пропонується 
моделювання проблемних ситуацій, створення індивідуально-групових програм навчання спілкування, 
впровадження факультативів з культури спілкування. Усе це збагачує досвід спілкування учнів, що досить 
важливо для сільської школи. 

Спілкування як сфера соціалізації особистості нерозривно пов'язана з діяльністю. При цьому 
розширення меж спілкування розглядається як примноження контактів з іншими людьми. Саме спілкування 
виступає референтним показником усіх спільних інновацій, які безпосередньо віддзеркалюються у 
змістових характеристиках, механізмах і спрямованості цього процесу. Учений стверджує: ”якщо вам 
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пощастило досягти того, що спілкування із своїм колективом стало для кожної особистості радістю, 
розкішшю, коли вихованцям хочеться зібратися просто для того, щоб поговорити про те, що кого хвилює, – 
ви виховали справжній колектив юних громадян” [3, 462]. Різноманітна діяльність і спілкування сприяють 
формуванню соціальної активності школяра. 

Необхідно стимулювати соціальну активність, розширити поле діяльності, збагатити й наповнити 
позитивним змістом спілкування як з дорослими, так і з дітьми, утвердити певне ставлення до суспільства й 
самого себе. 

Вагомих результатів можна досягти, коли учні мають можливість вільно обирати способи діяльності 
для задоволення своїх інтересів, а педагоги створюють атмосферу доброзичливості та взаємодопомоги. 
Завдання педагогічного колективу – організувати навчально-виховний процес так, щоб він сприяв 
розвиткові, самовдосконаленню, здобуттю власного досвіду. Саме в шкільному віці усвідомлення своєї 
участі в розв’язанню  важливих справ суспільного життя є основою активної позиції у дорослому житті. 
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Анатолій ЛУЦЮК 

ГУМАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ВЗАЄМИН  
У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Принцип гуманізму пронизує усю творчість В.О.Сухомлинського, проголошує любов до дітей, повагу 
до їхньої людської гідності. Він є основою формування високоморальних якостей особистості. З цим тісно 
пов'язані думки педагога про мудру владу наставників, про вміння дорожити дитячим довір'ям, берегти 
беззахисність дитини, бути для неї втіленням добра і справедливості. Усе це – речі, без яких не можна бути 
Вчителем з великої літери. Кожного вчителя повинна тривожити думка про надзвичайно складну проблему 
своєї професії – проблему влади педагога, влади людини над людиною. Ця думка животрепетна й сьогодні, 
вона безпосередньо торкається школи, педагога, процесу виховання взагалі. 

Для того, щоб добитися результативності в педагогічній роботі, вчителеві необхідно, передусім, 
змінити свою позицію так, щоб його робота будувалася на принципах гуманізації педагогічної взаємодії. 
В.О.Сухомлинський засуджував і застерігав учителів від психологічної агресії проти дитини. Вчитель не має 
права демонстративно підкреслювати слабкі сторони дитини. Його завдання полягає у тому, щоб створити 
такі умови діяльності учня, де він виявив би свої позитивні якості. Педагог повинен будувати свої стосунки 
з учнями на ґрунті поваги та справедливості, віри в здібності окремого учня. «Тільки той, хто вірить у 
Людину, може стати справжнім майстром» [3, 478], – писав Василь Олександрович. 

У налагодженні стосунків учителя з учнями важливу роль відіграє його здатність проникати в духовний 
світ дитини, співчувати їй і розуміти її почуттями. В.О.Сухомлинський радив педагогам формувати вміння 
відчувати себе в іншій людині й людину в самій собі. Без взаємного розуміння, допомоги, підтримки 
неможливе встановлення добрих стосунків учителя з учнями. «Не можна миритися і з тим, – писав Василь 
Олександрович, – що деякі педагоги – чи то через низьку педагогічну культуру, чи то через невміння 
підкорити емоції розуму, – вдаються до духовного ремінця» [2, 425]. 

Доброта і любов до дітей – це не лише стан, що внутрішньо переживається, а й провідний мотив 
особистісно зорієнтованого підходу до учня, стимул майстерності педагогічної діяльності. Вчитель повинен 
бути людиною доброї душі, любити дітей такими, якими вони є. Любов учителя до дітей народжується в 
«горінні, в боротьбі за людину, нерідко в муках», вона «дає вихователеві наснагу, є для нього джерелом, з 
якого він постійно черпає нові сили» [6, 293]. Педагог без любові до дитини, писав В.О.Сухомлинський, це 
все одно, «що співець без голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття кольору» [6, 292). 
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В.О.Сухомлинський постійно наголошував, що педагог, який усім серцем любить дитину, частіше по-
сміхається, рідко хмуриться, він живе справжнім педагогічним життям і тим самим знаходить своє 
професійне щастя. Вчитель має полонити всім: і посмішкою, і вимогливістю, і стриманістю, і скромністю, і 
чуйністю, і відвертістю, і любов'ю до життя. Йому повинне бути притаманне все найкраще, що людям 
подобається в людині. «Всі видатні педагоги минулого, – зазначає В.О.Сухомлинський, – стали світочами 
педагогічної культури, людяності передусім саме тому, що вони любили дітей. Ян Амос Коменський, 
Песталоцці, Ушинський, Дістервег, Жан-Жак Руссо, Лев Толстой, Крупська, Шацький, Макаренко, Януш 
Корчак – це імена завжди сяятимуть нам, як вічне горіння мудрої людської любові» [6, 292–293]. 

У багатьох випадках взагалі по-новому побачив В.О.Сухомлинський риси гуманізму вчителя. 
Насамперед це ставлення вчителя до учнів, його повага до дітей. І в окресленому ним ідеалі педагога перша 
й визначальна риса – гуманізм, моральність. Педагогом-гуманістом стає лише людина з високим почуттям 
власної гідності, з розвинутим почуттям жалю, взаємодопомоги, самоповаги. Провідна роль відводиться 
вчителю, який повинен мати «високий дар бачити в людині хороше, вірити в неї». 

Гімн гуманізму – відчувати серцем іншу людину, тому вчитель повинен намагатися відточити у своїх 
учнів чутливість серця, щоб діти бачили й розуміли переживання радості і горя в очах інших людей, тих, з 
ким спілкуються. Творення добра – спільна робота педагога і дитини, уміння відчувати й розуміти 
внутрішній світ дитини, всі порухи дитячого серця, вести діалог на основі поваги й довіри. Немає сумніву в 
тому, що взаємостосунки, побудовані на таких засадах, дають змогу дитині подолати свої недоліки. 

Гуманізація виховання і навчання виступає необхідним елементом творчої педагогіки, а гуманізм є 
однією з основних рис педагога, яка відіграє конструктивну роль в удосконаленні педагогічної 
майстерності. Вчитель є авторитетним наставником учнів лише доти, доки він удосконалює свою 
майстерність, де провідним є глибока любов до дітей, людяність і здатність проникнути в духовний світ 
дитини, зрозуміти і відчути в кожному з вихованців індивідуальне, бути відданим світу Дитинства.  

У гуманізації взаємодії учителів та учнів В.О.Сухомлинський убачав джерело підвищення якості уроку 
як основної форми навчально-виховного процесу школи. У його численних працях знаходимо цінні думки 
та обґрунтовані рекомендації щодо організації педагогічної взаємодії саме з цієї проблеми. Він писав, що 
«навчання – це не механічна передача знань від учителя до дитини, а насамперед людські взаємини. 
Ставлення учня до знань, до навчання значною мірою залежить від того, як він ставиться до вчителя» 
[4, с.166]. Павлиські вчителі будували весь навчально-виховний процес саме на міцній основі спільної 
взаємодії, на фундаменті психологічної єдності з учнями. Вони організовували такі взаємостосунки, які 
природним чином стимулювали творче мислення та активну діяльність учнів. Саме педагог своїми діями, 
підкреслював В.О.Сухомлинський, повинен формувати у вихованців переконання в тому, що вони та їхній 
наставник – товариші, однодумці в спільній праці на уроці. У такій атмосфері трудової товариськості серце 
дитини стає чуйним до всього доброго, вона прагне наслідувати добре від свого вчителя, а через нього 
бачити людяність у навколишньому оточенні. Захоплення спільною товариською працею на уроці дає 
можливості дитині розкрити свої вольові якості, щоб досягти певної мети. Практично в роботі павлиських 
педагогів ця важлива закономірність виховання полягає у тому, що вони дуже рідко забороняли й майже 
завжди спонукали, захоплювали вихованців своїм прикладом творчої роботи й гуманним ставленням до 
учнів. «У цьому весь «секрет» майстерності виховання сильної волі – писав Василь Олександрович. – 
Хороший учитель мало забороняє не тому, що він закриває очі на зло, а тому, що вихованець, захоплений 
творенням добра, прагне бути хорошим» [1, 536]. 

В.О.Сухомлинського турбувало те, що в окремих школах діти не відчувають людської індивідуальності 
у вчителеві, не співчувають і не розуміють труднощів його роботи. Втомленому, нервово збудженому 
педагогу учні інколи набридають своїми пустощами й витівками. Він виходить із себе – кричить... це перша 
ознака, вважав Василь Олександрович, низької культури людських взаємостосунків. Крик учителя 
приголомшує, дитину, у ньому виражається найбільш примітивна, найгрубіша реакція на вчинки, поведінку 
учнів, на їх ставлення до занять. Він заглушує, притупляє голос дитячого сумління. Буває, що після крику 
педагог заспокоївся, отямився, починає спокійно продовжувати урок. У його звертанні до дітей можуть бути 
прекрасні, справедливі слова, цікаві факти навчального матеріалу, але дитина під враженням крику вже 
втратила здатність їх сприймати. На запитання колег «А чи може вчитель взагалі підвищити голос, 
прикрикнути?» В.О.Сухомлинський дає чітку й однозначну відповідь, що питання про тон, про підвищення 
голосу не можна ставити й розглядати у відриві від питання про емоційну культуру й вихованість педагога. 
«Для справжнього майстра виховання, – констатував він, – характерна велика емоційна культура, 
вихованість почуттів» [3, 498]. Учитель повинен уміти володіти своїм настроєм, голосом, мімікою, рухами. 
Василь Олександрович наводить приклад з досвіду роботи своєї школи. Так, учитель, який пропрацював 36 
років, дуже рідко підвищував голос. У звичайних словах наставника діти уловлювали тривогу, засмучення, 
подив, біль, гнів. Педагог говорив майже пошепки, і клас прислуховувався до кожного його слова, яке йшло 
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від душі, від великої внутрішньої культури почуттів. Учні відчували тонку емоційно-естетичну реакцію 
вчителя на свою поведінку. 

В.О.Сухомлинський збагатив теорію і практику педагогічних взаємин новими підходами. Його 
дослідження доводять, що розвиток новоутворень особистості (суспільної спрямованості, інтересів, 
духовних потреб, моральних переконань і тощо) знаходиться в прямій залежності від тієї системи 
взаємостосунків, яка складається у школі. У свою чергу саме ця система стосунків опосередковується 
характером взаємодії вчителів і учнів. У зв'язку з цим у сьогоденній школі окреслилися протиріччя між 
новими завданнями національної освіти – формувати громадянина незалежної держави – і традиційними 
способами педагогічної взаємодії, які є наслідками адміністративно-наказової педагогіки радянського 
періоду. Вихід з цієї кризової ситуації – у вивченні й творчому використанні педагогічної спадщини 
В.О.Сухомлинського, котра дає можливість виділити вимоги, які сприяють гуманізації взаємодії вчителів і 
учнів: 

—  високий гуманізм і професіоналізм, глибоке знання і розуміння педагогом психології дитини, 
вміння «побачити в очах свого вихованця найтонші порухи його душі» [5, 605]; 

—  зворотний зв'язок у взаємостосунках, тобто організація взаємодії не від себе, а від дітей, вміння 
вчителя «пересісти до дитини в її дитячий човен, побути з нею, подивитись на світ її очима» [5, 495–496]; 

—  оптимістичний підхід до кожної дитини, опора на позитивне в її характері, вміння педагога 
поєднувати «сердечність з мудрістю» [5, 424]; 

—  володіння вчителем вольовим гальмуванням, витримкою, врівноваженістю, «вміти контролювати 
свої сердечні поривання розумом, не піддаватися емоційній стихії» [5, 424]; 

—  утвердженість у взаємодії атмосфери доброзичливості, емоційної піднесеності та «інтелектуального 
запалу»; 

— обґрунтування педагогічно доцільної ситуації взаємостосунків, що дає можливість кожному учневі 
відчути «індивідуальну, особисту радість успіху» [5, 439]; 

— емоційна розвиненість педагога, що дає йому можливість «доторкнутися до серця дитини словом», 
удосконалювати мистецтво мовлення. 

Гуманізм навчання і виховання В.О.Сухомлинський убачав в особистісній орієнтації і зверненості до 
дитини, у створенні оптимально спрямованих можливостей для розвитку творчої індивідуальності кожного, 
у ставленні до учня як до мети, а не засобу, у подоланні всіх видів відчуження, у відсутності зневаги до 
відмінностей у психічно-фізіологічних можливостях школярів. 
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Дмитро ПАЩЕНКО 

ГУМАНІСТИЧНИЙ  ПОТЕНЦІАЛ  ПЕДАГОГІКИ 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Василь Олександрович Сухомлинський був щирим романтиком привабливої у свій час комуністичної 
ідеї. Він щиро вірив, що саме комунізм є умовою забезпечення усім людям щасливого майбуття. Масоване 
ідеологічне навіювання, яке здійснювалося в умовах монопольного правління компартії, зробило свою 
справу: він, як і більшість населення колишнього Радянського Союзу, був зачарований популістськими 
обіцянками й прожектами партійних лідерів. 

Серед молодих освітян та студентів педагогічних навчальних закладів іноді виникають думки: чи 
можна в сьогоденних умовах успішно користуватися порадами тих педагогів, котрі жили й виконували інші 
соціальні замовлення? Та й Г. Ващенко висловлював думку, що на засадах радянської педагогіки неможливо 
створювати життєдайну педагогічну концепцію незалежної України [1]. 

Завдання статті – з’ясувати, що в спадщині В.О. Сухомлинського є позачасовим, придатним для 
використання і сьогодні, і в майбутньому. 

Привабливість комунізму видатний педагог убачав не в зрівнялівці, не в підкоренні завченим догмам, 
не у відмові від загальнолюдських норм моралі, не у пріоритетності колективних інтересів за рахунок 
ігнорування інтересів особистості, а в можливості (на жаль, ілюзорній) досягнення в умовах соціалістичного 
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способу життя найвищої соціальної і виховної мети – щастя кожної людини. Та й самé виховання він 
розглядав як важке добування щастя. 

У гуманістичній концепції В.О. Сухомлинського чітко виявляється піклування про особистість дитини 
та її щастя. Він навіть розробив філософію дитячого щастя. Вчитель-гуманіст уважав, що дитина має бути 
щасливою не колись, у "світлому майбутньому", а вже в шкільні роки від реалізованості дитинства та 
пробудження самосвідомості у всіх її проявах. Сáме вчитель і має створити таке життєрадісне шкільне 
життя через спілкування з природою, щоденні відкриття чогось нового, відчуття успіху в певному виді 
діяльності, радістю творення добра оточуючим і, врешті решт, відчуттям щастя від усвідомлення своєї 
потрібності людям. 

Суспільне щастя, на його думку, не може бути без щастя кожної особистості, а не навпаки, як 
стверджував свого часу А.С. Макаренко. 

Великий гуманіст був палким послідовником А.С. Макаренка. Але і у вихованні колективізму він також 
не йшов бездумно загальноприйнятими на той час шляхами. Практичний досвід переконав його, що 
потрібно бути дуже обережним у використанні окремих педагогічних ідей, які поспішно були визнані 
абсолютними прописними істинами. Він, зокрема, застерігав від застосування впливу дитячого колективу на 
особистість молодшого школяра як вихідного положення (принципу) виховання. На запитання: а що ж 
допустимо розглядати в колективі? – він дає однозначну відповідь: нічого! І доповнює: чим менше 
займається колектив розглядом всіляких конфліктів, тим більшу виховну силу він має. 

Більш як 30-річний досвід практичної роботи в школі привів його до висновку, що, в принципі, основні 
положення вчення А.С. Макаренка про колектив можна реалізувати, але це не повинно перетворюватися на 
самоціль. Наприклад, він домігся створення загальношкільного колективу, але помітив, що чим ретельніше 
він намагався створити такий колектив з усією макаренківською атрибутикою, тим яскравіше виступала на 
перше місце тенденція – колектив заради колективу, діяльність в ім’я того, щоб були керівництво, 
підкорення, взаємозалежність. 

Рівень розвитку та інтересів найменших і найстарших учнів школи, їхні потреби настільки відмінні, що 
у В.О. Сухомлинського виникав сумнів у доцільності існування загальношкільного колективу. Не цей 
колектив-гігант, а невеличкі колективи за інтересами відіграють, на його думку, вирішальну роль у розвитку 
задатків та здібностей, у становленні покликання до певного виду діяльності, у самовихованні учнів. Не 
повноваження, не підкорення і керівництво, а обмін багатствами духовного життя, повнота інтересів стають 
спонукальними стимулами повноцінного життя колективу. 

Якщо ж уважати, що метою виховання є людина, а колектив – це лише засіб для досягнення цієї мети, 
то деякі порушені А.С. Макаренком проблеми варто розв’язувати, виходячи з інших позицій. Зокрема, 
В.О. Сухомлинський був проти використання у виховній роботі методу вибуху, проти "вивертання душі" 
вихованця перед колективом. Він писав: «Дитина протестує проти спроб вторгнутися в її серце і одним 
махом очистити його від зла. Тому протестує, що коріння зла заглиблюється в її ображену людську гідність, 
і той, хто намагається одним ударом вирвати зло, спричиняє великий біль. Адже коріння зла глибоко сягає в 
найчутливіші, найзаповітніші куточки серця, їх не вирвеш відразу, серце почне кровоточити і ще більше 
озлобиться» [6, 550–551]. 

Шкідливість методу вибуху полягає, на думку В.О. Сухомлинського, ще й у тому, що застосування його 
руйнує віру дитини в мудрість вихователя і колективу, а часом і віру в себе. Дитина ж щаслива тільки тоді, 
коли вона вірить. Саме в ті моменти, коли ламається віра, у дитячій поведінці зароджується те, що згодом 
перетворюється у стійкі негативні риси – неслухняність, зухвальство, грубість. 

Не поділяв він і тій "методологічний" погляд, який десятки років нав’язувалася вчительству й зводилася 
до того, що особистість формується й максимально розкривається тільки в колективі, а поза колективом 
особистість взагалі не може самореалізуватися. (Ті, хто у свій час старанно конспектував першоджерела 
класиків марксизму-ленінізму, легко помітять, що тут піддано критиці не макаренківські позиції, а значно 
більше – основні марксистські ідеологеми, покладені в основу комуністичного виховання). Всупереч цій 
позиції В.О. Сухомлинський власною багаторічною практичною діяльністю переконливо доводив, що 
особисте щастя людини може утворюватися і поза колективом. 

Творення щастя він розглядав як мету виховання. Це зовсім не суперечить відомому застереженню 
К.Д. Ушинського: «Саме виховання, якщо воно бажає щастя людині, повинне виховувати її не для щастя, а 
готувати до праці життя» [8, 113]. Адже Василь Олександрович закликав педагогів готувати дитину не до 
споживання готового щастя, що було б і справді лихом, а до творення щастя собі та оточенню. 

В.О. Сухомлинський неодноразово переконувався на досвіді, що той, хто не осягнув у дитинстві та 
ранній юності справжнього людського щастя, хто вигодуваний в атмосфері "щастя" споживацького, стає 
абсолютно несприйнятливим до слова, заклику, переконування, повчання, напучення. Якщо радощі 
дитинства даються в готовому вигляді, то виникає те, що видатний педагог називав "лінощами душі". А 
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лінощі душі неодмінно породжують і лінощі думки. Людина розучується навіть хотіти. А це вже 
небезпечно, бо в неї втрачається при цьому щось людське. 

Видатний педагог уважав глибоко нещасною ту дитину, яка власні інтереси вважає найважливішими, а 
поради й вимоги вчителя сприймає як особисту образу. Щоб цього не сталося, щоб у дитини не розвинулися 
паростки споживацької психології, В.О. Сухомлинський головним завданням виховання колективу вважав 
формування духовної потреби людини в людині, бо найглибшим щастям для людини, на його думку, є 
віддача своїх духовних сил іншій людині. Не випадково його життєвим кредо була славнозвісна формула 
педагогічного щастя: «серце віддати дітям!» 

Він вважав, що вище суспільне благо при комунізмі в тому й мало б полягати, щоб не було жодної 
нещасної, безталанної людини. А хіба хтось із нас не мріяв би про таке суспільство? Ця мрія і сьогодні 
залишається актуальною. Вся відмінність лише в тому, що ми сьогодні маємо змогу розглядати різні 
альтернативні варіанти розвитку суспільства на шляху до заповітної мрії людства, а на той час такої 
можливості не було. Тож варто було б неупереджено, з позицій сьогодення оглянути основні аспекти його 
досвіду виховання щасливої людини. 

Альфою та омегою своєї педагогічної віри В.О. Сухомлинський уважав те, що людина є такою, яке у 
неї уявлення про щастя. Це уявлення значною мірою залежить від вчителя, його тактовності, вміння давати 
дитині радість пізнання навколишнього світу, знаходити причинно-наслідкові зв’язки. Адже дитинство – це 
щоденне відкриття світу оточуючих речей, живої природи, спілкування. А щоб людина і в зрілі роки з 
щасливою вдячністю згадувала школу і вчителів, слід вчити дітей правди, виховувати правдою. І хоч дуже 
часто правда буває гіркою, тривожною, але й найгірша правда утверджує в душі дитини прагнення стати 
кращою, якщо сама особистість учителя випромінює педагогічний оптимізм та доброзичливість. 

Бажання стати кращою – це цілком природне прагнення будь-якої людини, а особливо дитини. Але 
вчасно пробудити її і скерувати в потрібному напряму має доросла людина. І найпершою умовою 
досягнення цього В.О. Сухомлинський вважав палке прагнення вчителя бачити дитину кращою. 

Та й бажання стати кращою виникає лише в тієї дитини, яка вже пережила радість успіху. Важливим 
чинником утвердження довготривалого піднесеного стану дитини, однією з передумов дитячого щастя є те, 
що В.О. Сухомлинський називав "значним успіхом". Цим новим педагогічним терміном він визначав не 
просто успіх, якого може досягти будь-хто, доклавши певних зусиль та довівши справу до кінця, а таке 
досягнення, яке є недоступним для переважної більшості однолітків дитини. 

Видатний педагог, на відміну від комуністичних доктринерів, думав, що в майбутньому, більш 
справедливому суспільстві, людина буде не функціональним гвинтиком, а стане повноправною особистістю 
з почуттям власної гідності та відповідальності. Він убачав щастя в гармонії почуття власної гідності, 
радості від повноти творчого життя, з одного боку, і почуття обов’язку перед іншими людьми й 
суспільством – з другого. 

Стверджуючи, що не існує зовсім нездібних дітей, і що кожен може знайти стежину до свого щастя, 
В.О. Сухомлинський не забував, що є й педагогічно занедбані діти, й ті діти, що стоять на межі розумових 
аномалій. На психологічних семінарах, які були започатковані в Павлиській середній школі з вересня 
1965 р., неодноразово розглядалися питання роботи з такими дітьми, а в батьківській школі було спеціально 
створено групи батьків і матерів тих учнів, що були педагогічно занедбані та мали вади в розумовому 
розвитку. Будучи сам педагогічним оптимістом, В.О. Сухомлинський і своїх колег, і батьків переконував, 
щоб ні словом, ні мімікою вони не дали дитині відчути й відтінку зневіри в її сили чи можливості. Причому, 
це має бути не приховуванням гіркої реальності, а справжньою вірою педагога у можливості дитини. 
В.О. Сухомлинський стверджував, що тільки віра в людину пробуджує у неї людську гідність. 

Зовсім не випадково, що практично на всіх заняттях у батьківській школі в Павлиші велася розмова про 
щастя. Усе це було спрямовано на те, щоб навіть обділені природою діти знайшли той вид діяльності, де 
дитина змогла б максимально реалізувати себе. 

Щастя – це не лише мета, а й такий душевний стан, який В.О. Сухомлинський назвав "здатністю бути 
виховуваним". Він прийшов до переконання, що коли нема душевного стану щастя і в дитини, і в батьків, то 
й слово, і приклад, і краса стають безсилими у вихованні. Справжню мудрість вихователя – батька, матері, 
педагога – він убачав саме у вмінні дати дитині щастя. 

Багатство індивідуального світу, повнота власного духовного життя, розкриття і розквіт здібностей, 
таланту, покликання, індивідуальний успіх у творчій праці, вдоволена потреба людини в людині, кохання, 
дружба, повторення себе в дітях – ось у чому, на думку видатного педагога, полягає особисте щастя людини. 
«Колективу нема, стверджував В.О. Сухомлинський, якщо немає багатогранного, духовно багатого світу 
особистостей» [3, 15]. Більше того, нема щастя колективу, якщо нема особистого щастя в його членів. 
Колектив ніколи не компенсує те, чого не вдалося здійснити людині у творенні власного щастя. Чи не в 
цьому причина невдач в особистому житті колишніх комунарів. 
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Докопуючись до коріння, до суті справжнього людського щастя, В.О. Сухомлинський підкреслював, що 
задоволення насущних потреб – це хоч і важлива, вирішальна, але тільки передумова щастя. Адже людина 
не лише споживач. Справжнє щастя життя він убачав у насолоді улюбленою творчістю, в праці, в інших 
корисних для оточення і природи виявах людської життєдіяльності. Творчість завжди вимагає від людини 
значних зусиль, але успіх у подоланні цих труднощів є для неї одним з невичерпних джерел щастя. Не 
випадково різноманітна дитяча творчість була в центрі його уваги. Школу він розглядав як кузню людського 
щастя. Адже якщо у школі не буде жодної посередності, то і в житті не буде жодної нещасливої людини. 

Справжню гуманність педагогіки В.О. Сухомлинський убачав у збереженні притаманної дитячому віку 
безпосередньої радості від пізнання світу, щастя буття, на яке має право кожна дитина. Ця позиція є 
органічним продовженням макаренківської ідеї «завтрашньої радості». Гуманне виховання, на його думку, – 
таке, у якому людина відчуває себе не лише вихованцем, а й відповідальним за долю інших людей, за життя 
колективу. 

У практиці виховної роботи з школярами, а особливо з дітьми молодшого шкільного віку, він домагався 
того, щоб вони колективно переживали захоплення значущою діяльністю, щоб в основі цієї діяльності 
лежали ідеї служіння суспільству, гуманне ставлення до людини. Адже турбота про людей, за його 
глибоким переконанням, є найзрозумілішою і найочевиднішою для молодших школярів ідеєю, яка породжує 
в їхніх серцях не лише почуття, а й перші вольові поривання. Саме в турботі про інших він убачав величезну 
духовну силу, яка об’єднує дітей та є для них азбукою ідейності. 

Під ідейним змістом навчального матеріалу він також розумів ставлення не до якихось завчених 
ідеологічних гасел, а до істини. Знання лише тоді проникають у душу дитини, а не залишаються на поверхні 
її свідомості, коли вчитель передає не тільки істину, а й ставлення до істини. Без цього учень не стає 
вихованцем учителя, у нього поступово може сформуватися першопричина будь-якого злочину – 
байдужість. 

Щоб уникнути цього, В.О. Сухомлинський радив у період від 10–11 до 13–14 років змістом життя 
підлітка зробити творення, мета якого – боротьба проти зла. Якщо думка про цю боротьбу, про це творення 
стане основою одностайності дитячого колективу, то підліткові, на думку педагога, не страшні ніякі 
негативні впливи вулиці, бо вся спрямованість його духовного світу зосередиться на творенні добра. 

Багаторічний досвід практичної роботи в школі переконав В.О. Сухомлинського в правдивості 
підміченої ним педагогічної закономірності: «там, де джерелом радості дитини, підлітка є праця для людей, 
суспільства, зовсім немає покарань. У них просто нема потреби, питання про покарання навіть не виникає» 
[2, 346]. Не дивно, що у Павлúській школі учні не знали покарань. Адже джерелом дитячої радості тут була 
жадоба творити, робити людям добро. 

Підмітив О.В. Сухомлинський і ще одну надзвичайну за значимістю закономірність успішного 
виховання, про яку радив учителям пам’ятати завжди. «Цю закономірність, – писав він, – можна 
сформулювати так: якщо весь час, протягом якого вчитель перебуває разом зі своїми вихованцями, вважати 
одним цілим, то дві третини його має бути невимушеним, товариським, дружнім спілкуванням, в якому діти 
забувають, що вони – вихованці, а вчитель – їхній вихователь» [7, 297]. Без дотримання цієї закономірності, 
на думку видатного педагога, ні вчитель не любитиме дітей, ні діти – свого вчителя. 

Гуманізація освіти за В.О. Сухомлинським спрямована на конструювання змісту, форм та методів 
навчання і виховання, котрі забезпечують ефективний розвиток індивідуальності кожного учня, його 
пізнавальних процесів, особистісних якостей і створення таких умов, за яких дитина може і хоче вчитися. 
Офіційним соціальним замовленням за часів його творчої діяльності був чітко виражений акцент на панівній 
ролі соціуму, але інтуїція підказувала йому, що пріоритетними мають бути інтереси Людини, індивіда. Адже 
повноцінний соціум – це сукупність не "гвинтиків", а особистостей. 

В.О. Сухомлинський уважав школу найгуманнішим у світі місцем, місцем добра і правди, місцем, де 
має панувати увага до людської гідності, взаємне довір’я. Він неодноразово підкреслював незаперечність 
того факту, що навчання за своєю природою є індивідуальним. Про його колективні форми можна вести 
мову лише з погляду зовнішньої організації, але глибинні процеси (психічні, інтелектуальні), що 
забезпечують навчання, відбуваються винятково в "індивідуальному режимі". Саме вони в кінцевому 
підсумку, вирішальною мірою впливають на успішність навчання. Неузгодженість режимів навчання з 
індивідуальними особливостями дитини є однією з найсуттєвіших причин багатьох академічних та 
виховних проблем. 

Ще на один аспект вияву вчителем гуманізму звертав увагу В.О. Сухомлинський. У нього, як і в 
кожного вчителя-практика, траплялися учні, які стояли на грані розумових аномалій. Такі діти – об’єкт 
піклування не дефектолога, а вчителя звичайної школи. Він писав: «Є категорія дітей, у вихованні яких 
справжня гуманність – справедливість, чуйність, висока моральна й емоційна культура учителя – відіграє 
вирішальну роль. Це діти з уповільненим розумовим розвитком – не розумово відсталі, а нормальні діти, у 
вихованні яких в дошкільні роки було допущено помилки. Виховання цих дітей у школі – це справжні 
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екзамен на гуманність. Без спеціальної, глибоко продуманої роботи з цими дітьми не можна уявити собі 
школу» [6, 505]. Він застерігав своїх колег від поспішних суджень і висновків щодо таких дітей, бо саме від 
вчителя значною мірою залежить їхня доля. Адже невиправдане направлення "нестандартної" дитини в 
допоміжну школу, особливо із сільської місцевості, може зламати її майбутнє, бо до неї довічно буде 
прикріплено односельцями ярлик людини, що навчалася в школі для розумово відсталих. 
В.О. Сухомлинський у своїй школі завжди боровся за долю таких вихованців до кінця, не зупиняючись іноді 
навіть перед порушенням окремих нормативних положень, бо доля дитини значно важливіша для педагога-
гуманіста, ніж дотримання формальних інструкцій. 

Отже, вчитель має бути готовим до роботи не із стандартними, ідеальними школярами, а з дітьми, що 
мають яскраво виражені індивідуальні відмінності в сприйманні, мисленні, пам’яті, характері. 

Основним виявом гуманності вчителя і школи стосовно до учня В.О. Сухомлинський, як і 
А.С. Макаренко, вважав справедливість, поєднання поваги й довіри до дитини з розумною тактовною 
вимогливістю. Але при цьому зазначав, що діти повинні обов’язково мати можливість вибору власної 
позиції, лінії поведінки, а не підкорятися примусово авторитарній вимозі чинити так чи інакше. Щоб 
пробудити в душі дитини почуття людяності, він ставив дитину в такі обставини, які давали їй змогу 
усвідомити: її самостійний вибір моральної позиції має бути гідним Людини. 

Чудовим прикладом, що підтверджує мудрість такого підходу, є випадок, описаний 
В.О. Сухомлинським, коли діти-шестилітки в присутності педагога обірвали гарну клумбу, вирощену 
старшими школярами. Учитель при цьому не зауважив відразу дітям, а мовчки терпляче спостерігав, 
чекаючи, поки вони настільки спотворять клумбу, що, нарешті, хтось із них сам це помітить і вголос 
жахнеться. Після цього кожне слово вчителя буде нести величезний виховний потенціал і ляже на родючий 
ґрунт. 

Усі ці педагогічні знахідки В.О. Сухомлинського на шляху виховання щасливої людини не втратили 
своєї цінності й сьогодні. 

Дехто з учителів не прислуховувався до мудрого зауваження В.О. Сухомлинського про те, що не слід 
механічно копіювати жоден досвід у деталях, бо творче впровадження досвіду – це розвиток педагогічних 
ідей, а також формування власних педагогічних переконань [див. 5, 390]. 

В.О. Сухомлинський ще в 60-х роках підмітив, що світ крокує не у вік математики, електроніки чи 
космосу, а у вік Людини. А тому олюднювання знань, одухотвореність викладання благородними, високими 
почуттями є, на його думку, проблемою номер один і в шкільному, і у вузівському вихованні. Дещо 
повторюючи ідею М.І. Пирогова, він зазначав, що перш ніж стати інженером, потрібно прагнути насамперед 
стати людиною, що значно важливіше. Для цього В.О. Сухомлинський радив ширше впроваджувати 
гуманітарне виховання молоді – виховання емоційно-естетичне, виховання витонченості й краси почуттів, 
виховання вразливої натури, чуйного, делікатного серця [4, 608-609]. 

На відміну від багатьох науковців та вчителів-практиків, він не йшов сліпо за ідеологічними 
стереотипами, а мав мужність відстоювати власну думку навіть у тих випадках, коли вона йшла врозріз із 
"загальновизнаною" точкою зору або з такою, яка належала беззаперечним авторитетам. Про це яскраво 
свідчить його стаття «Йти вперед!» [3]. 

І хоч термінологія в багатьох творах В.О. Сухомлинського була прокомуністичною, педагогічні ідеї в 
його системі випливають не з ідеологічних догм, а з багаторічного творчого досвіду та педагогічної 
доцільності. 

Підбиваючи підсумок, можна впевнено стверджувати, що найважливішим, непідвладним часу 
компонентом у спадщині видатного педагога є гуманістичний потенціал його педагогіки. 

 
БІБЛІОГРАФІЯ 

1.  Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Ред. газ. "Полтавський вісник", 1994. – 191 с. 
2.  Сухомлинський В.О. Виховання без покарань / Вибр. тв.: В 5 т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т. 5. – С. 343–347. 
3.  Сухомлинський В.О. Йти вперед! // Рідна школа. – 2002. – №  5. – С. 11–16. 
4.  Сухомлинський В.О. Листи до сина / Вибр. тв.: В 5 т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т. 3. – С. 583–657. 
5.  Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа / Вибр. тв.: В 5 т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т. 4. – С. 31 – 

390. 
6.  Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором / Вибр. тв.: В 5 т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т. 4. – 

С. 391 – 626. 
7.  Сухомлинський В.О. Як любити дітей / Вибр. тв.: В 5 т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т. 5. – С. 292 – 308. 
8.  Ушинський К.Д. Педагогічна подорож по Швейцарії / Вибр. пед. тв.: В 2 т. – К.: Радянська школа, 1983. – Т. 1. – 

С. 64 – 169. 



 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Серія: педагогічні науки Випуск 78 (2) 
   

 
 

 83 

Ольга ПОПЕНКО 

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ РІДНОЇ МОВИ  
В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОМУ ЖИТТІ ДИТИНИ 

Одним з першочергових та актуальних у системі шкільної мовної освіти є завдання навчити дітей 
вільно володіти стилістичними ресурсами мови, її емоційно-експресивними засобами, постійно дбати про 
культуру мовлення. Досконале мовлення – це найважливіший компонент загальної культури та 
інтелектуального розвитку людини. Удосконалення мовлення  учнів, виховання в них глибокої поваги до 
слова, формування високої культури мовлення має велике значення в теперішній час у контексті підготовки 
всебічно розвиненого молодого покоління. Тому на перший план і виступає необхідність різнобічного 
особистісного й мовленнєвого розвитку школярів. Глибоке знання рідної мови, відповідний рівень культури 
усного й писемного мовлення є необхідною, обов’язковою ознакою та показником високого інтелекту 
освіченої людини, а вільне володіння рідною мовою забезпечує реалізацію творчих можливостей 
особистості у всіх сферах життя. 

Видатний вчений-лінгвіст В.В.Виноградов зазначав: „Висока культура розмовного і писемного 
мовлення, міцні знання і чуття рідної мови, вміння користуватися її виражальними засобами, її 
стилістичною різноманітністю – найкраща опора, найкраща допомога, найбільш надійна рекомендація для 
кожної людини в її громадському житті й творчій діяльності” [1, 174].  

Саме в наукових працях і художньо-публіцистичних виступах відомого педагога-новатора, педагога-
гуманіста й дослідника, відданого великому суспільному служінню – бути Вчителем та Вихователем у 
глибокому сенсі цих понять, – Василя Олександровича Сухомлинського багато уваги приділено 
надзвичайно мудрим і філософсько-педагогічним роздумам про значення рідної мови в змісті навчально-
виховного процесу школи. І це цілком зрозуміло, адже Василь Олександрович і за освітою, і за покликанням 
був насамперед учителем української мови і літератури.  

Для великого педагога мова є могутнім засобом плекання людської душі, сила, що проникає в усе, що 
сприймає, пізнає і про що думає людина. 

В одній із найцінніших своїх книг „Серце віддаю дітям” В.О.Сухомлинський особливе місце у навчанні 
і вихованні дітей відводить рідній мові та її ролі в духовному житті людини. „Мова – духовне багатство 
народу. Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим активніше сприймає серце красу слова” 
[5, 202]. Педагог прагнув до того, щоб життєдайне джерело – багатство рідної мови – було відкрите для 
дітей з перших кроків їхнього шкільного життя, щоб діти відчували красу мови, дбайливо ставилися до 
слова, дбаючи про чистоту мови. 

В.О.Сухомлинський писав, „що в початкових класах, уже з перших років навчання найважливішим 
елементом стає слово, точніше, реальний, навколишній світ, який виражається в слові і відкривається перед 
дитиною новими, зовсім невідомими їй до вступу в школу, гранями. Перші і, на мій погляд, найширші кроки 
на сходах знання дитина робить завдяки пізнанню світу через слово” [6, 253]. Тому дуже важливо, на думку 
педагога, щоб слово стало для дитини „інструментом, за допомогою якого вона опановує знання”. 

Мовна культура людини – це дзеркало її духовної культури. Найважливішим засобом впливу на 
дитину, облагороджування її почуттів, душі, думок, переживань є краса і велич, сила і виразність рідного 
слова.  

В.О.Сухомлинський був глибоко  переконаним у тому, що рідне слово відіграє надзвичайно потужну 
пізнавально-розвивальну роль у формуванні духовного світу, загальної культури й інтелекту людини. Він 
відзначав: „Школа стає справжнім осередком культури лише тоді, коли в ній панують чотири культи: культ 
Батьківщини, культ людини, культ книжки і культ рідного слова” [5, 201]. Значення рідної мови, любов та 
бережливе ставлення до неї педагог називає одним із найвагоміших джерел патріотичних почуттів і 
громадським обов’язком кожної людини. „Батьківщина – це твоє рідне слово. Знай, бережи, збагачуй велике 
духовне надбання свого народу – рідну українську мову. Це – мова великого народу, великої культури. 
Українською мовою написані невмирущі твори Котляревського і Шевченка, Франка і Лесі Українки, Нечуя-
Левицького і Коцюбинського. Українська мова живе в прекрасних піснях твого  народу”  [3, 34].  

Засвоюючи рідну мову без великих зусиль, кожне нове покоління засвоює в той час думки й почуття 
тисячі поколінь. Особливу роль, на думку В.О.Сухомлинського, мова відіграє саме в розвитку особистості 
дитини. Періодом найінтенсивнішого оволодіння рідною мовою вчений уважав два-три останні дошкільні 
роки і два-три перші роки шкільного навчання. З дітьми проводилась цілеспрямована навчально-виховна 
робота з метою „донести до сердець малюків пахощі, музику, чудесне звучання рідного слова, дивовижне 
багатство відтінків думок і почуттів, які можна передати українською мовою. Серед природи – на полі, в 
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лузі, біля річки – всюди вчимо дітей помічати найтонші відтінки барв і звуків, яскраво розповідати про все, 
що вони бачать і чують” [3, 35]. Тому окремі уроки мови також проводилися на лоні природи. У думках діти 
подорожують безкраїми просторами рідної землі. Слово розкриває перед ними їхню красу. Слово звучить 
для них як музика. Воно насичене пахощами трав і лісів. І „як важливо, щоб у кожному слові вихователя 
трепетала, хвилювалась, раділа і обурювалась жива людська пристрасть. Бо хоч який високий буде зміст 
слів, що їх чує дитина, вони залишаються для неї мертвими, поки в них не займеться вогник почуття. Цю 
душевну повноту і насиченість слова не можна почерпнути ні з яких книжок, посібників, вказівок. Вона 
дається тільки життям, входить у душу вихователя і віддається дітям як найдорогоцінніше духовне 
багатство” [2, 162].  

Василь Сухомлинський не уявляв викладання рідної мови без походів та екскурсій рідним краєм, без 
споглядання картин природи, без пробудження почуттів, без вираження їх у словах. На березі річки, біля 
нічного вогнища і в курені під тихий шум осіннього дощу він учив дітей висловлювати думки про те, що їх 
оточує. „Коли учень, – говорить Василь Олександрович, – вибирає з невичерпної скарбниці рідної мови 
слово для твору про те, що він бачить, чує, рідна мова стає для нього засобом вираження думок, почуттів і 
переживань” [3, 36].  

Усі павлиські діти, перебуваючи в заснованій Василем Сухомлинським Школі радості під блакитним 
небом, любили ходити в ліс, на поле, луг, берег річки. Дітей зачаровувала не тільки краса природи, а й 
розповіді про неї. „Слово ставало в моїх руках знаряддям, за допомогою якого я відкривав дітям очі на 
багатство навколишнього світу. Відчуваючи, переживаючи красу побаченого й почутого, діти сприймали 
найтонші відтінки слова, і через слово краса входила в їхні душі… У дітей з’являлося бажання передати свої 
почуття і переживання, розповісти про красу. Діти складали маленькі твори. Ці твори – найважливіша 
форма роботи з розвитку мови і думки. Кожна дитина складала свій твір, а потім записувала його в класі” 
[5, 202].  

Твори дітей – результат великої роботи. Треба піти з дітьми до живого джерела думки і слова, добитися 
того, щоб уявлення про предмет, явища навколишнього світу ввійшло через слово не тільки в їхню 
свідомість, а й  у душу і серце. Емоційно-естетичне забарвлення слова, його найтонші   відтінки – ось у чому 
життєдайне джерело дитячої творчості. 

Василь Олександрович добре розумів, що спілкування з природою сприяє значно кращому донесенню 
до свідомості учнів краси рідного слова, багатства української мови.  

Слід сказати, твори В.О.Сухомлинського – це педагогічно цінні поради педагогам. Багато порад звучать 
як притчі, як легенди, котрі вийшли з народної педагогіки та тісно пов’язані з народними традиціями 
виховання, з коренями народного життя: 

„Умійте побачити в очах свого вихованця найтонші порухи його душі. Знайдіть слово – єдине слово 
треба шукати серед тисяч, – яке тонко, розумно, тактовно спонукало б вашого вихованця розкрити своє 
серце” [6, 241]; „…будьте обережними, щоб слово не стало батогом, який, торкаючись ніжного тіла, 
обпалює, залишаючи на все життя грубі рубці. Слово оберігає душу тільки тоді, коли воно правдиве і йде від 
душі вихователя, коли воно позбавлене фальші, упередженості” [2, 168].  

„Якщо ви прагнете, щоб ваше виховання стало мистецтвом, відточуйте слово. Шукайте в невичерпній 
скарбниці нашої рідної мови перлини, які запалюють вогник захоплення в дитячих очах. Знаходьте 
найтонші відтінки на багатобарвній палітрі народної мудрості, говоріть дітям красиво про красу 
навколишнього світу. Слово – то найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки 
людського характеру. Вміти користуватися ним – велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а 
можна й спотворити її. Тож оволодіймо цим різцем так, щоб з-під наших рук виходила тільки краса” 
[5, 167]. 

Як бачимо, у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського слово має надзвичайно важливе значення для 
формування як загальної культури, так і духовного світу людини.  „… Серйозним недоліком є  невміння 
відчувати поетичну межу слова, невміння розкрити перед учнями його красу… Ми забуваємо, що кожне 
слово несе в собі не тільки значення, зміст, а й його красу, поетичність” [4, 16]. Поведінка людини, 
взаємини, праця – все це залежить від складних процесів, що відбуваються в душі, найважливішим засобом 
впливу на яку є слово. „У руках вихователя слово – такий же могутній засіб, як музичний інструмент в 
руках музиканта, як фарба в руках живописця, як різець і мармур в руках скульптора. Як без скрипки немає 
музики, без фарби і пензля – живопису, без мармуру і різця скульптури, так без живого, трепетного, 
хвилюючого слова немає школи, педагогіки, слово – це ніби той місток, через який наука виховання 
переходить у мистецтво, майстерність” [2, 160]. 

Вивчення та аналіз праць В.Сухомлинського уможливлює стверджувати, що в основі його педагогічної 
системи лежить ідея гуманістичної спрямованості педагогічної діяльності взагалі й. особистості вчителя 
зокрема. В особі вчителя вчений убачав тонкого знавця внутрішнього світу людини, носія ідеалів освіти, 
морально-естетичних цінностей суспільства. Він стверджував, що саме в слові вчителя мають обов’язково 
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бути втілені норми і правила, на яких повинно виховуватися підростаюче покоління. За справедливим 
переконанням В.О. Сухомлинського, кожен учитель, незалежно від фаху, повинен бути також словесником, 
оскільки він навчає не лише своєму предмету, а, насамперед, культурі думки, досконалості володіння 
словом. 

На думку Василя Олександровича, праця вчителя найвідповідальніша, потребує багато часу, терпіння. 
Учитель покликаний бути творцем особистості, оскільки йому підвладні найтонші сфери її духовного 
життя – почуття, самовідданість, розум, воля. Таку особистість може виховати і сформувати лише вчитель-
громадянин.  

„Особистість вчителя – наріжний камінь виховання. Все, що здійснюється в процесі виховної роботи: 
формування поглядів, переконань, ідеалів,  світогляду, – все, як у фокусі, зводиться до особистості педагога” 
[5, 243]. Кожен з нас повинен бути не абстрактним втіленням педагогічної мудрості, а живою особистістю, 
яка допомагає підлітку пізнати не тільки світ, але і самого себе. Ми повинні бути прикладом багатства 
духовного життя, лише за цим умов ми маємо право виховувати. 

Необхідно, щоб особа педагога приваблювала вихованців, надихала їх своїм інтелектуальним 
багатством, працьовитістю. Справжній вихователь той, хто йде до вихованців зі своїми яскравими і чистими 
думками, ідеями, переконаннями, коли слово в його устах є привабливою і натхненною силою, вважав 
В.О.Сухомлинський. Вчитель у слові виявляє себе, свою культуру, своє ставлення до виховання. 

Учитель початкової школи є такою специфічною мовною особистістю, від рівня лінгвістичних знань, 
мовленнєвих вмінь і навичок якої залежить не тільки рівень її професійної майстерності, а й взагалі її 
особистісний статус досвідченого, компетентного фахівця. Якість навчання, належна підготовка спеціаліста 
педагогічної галузі нерозривно пов’язана з мовою, мовний і мовленнєвий компоненти є основними у 
практичній діяльності вчителя початкової школи. Проблема формування мовної культури вчителів-
початківців є винятково актуальною на сучасному етапі розвитку суспільства, оскільки вчитель початкової 
школи постійно має демонструвати відповідний рівень професійної майстерності високоосвіченої мовної 
особистості, адже мова є не тільки предметом навчання, а й засобом її формування, і особистість виявляє 
свою унікальність, пізнаючи та передаючи специфіку національної мови. 

Уміння користуватися словом – основна умова формування мовної компетентності, а тому і культури 
майбутнього педагога, що складається з культури мислення, культури мовлення, комунікативної культури. 

Мова вчителя – показник його педагогічної культури, рівня професійної майстерності. Якщо вчитель 
сам досконало не володіє словом, то він не може навчати і своїх учнів любові не тільки до мови, а й до 
історії, літератури, географії тощо. В.О.Сухомлинський підкреслював, що оволодіння культурою слова – 
один з найважливіших показників загальної педагогічної культури вчителя. 

Рекомендації видатного педагога стосовно вироблення цінних якостей учительського мовлення, 
педагогічної культури загалом не втратила свого значення і сьогодні. 

Саме до порад В.Сухомлинського щодо формування творчої особистості школяра, значення рідної мови 
у збагаченні його духовного світу  прислухаємося при викладанні сучасної української мови в нашому 
навчальному закладі. Зокрема, добираємо систему завдань і вправ, які забезпечують відповідний рівень 
підготовки лінгвістичної компетенції майбутнього вчителя початкової школи. 

Цілеспрямований відбір завдань, уведення кожного заняття в продуману систему професійної 
підготовки – це ті умови, котрі створюють мовленнєве середовище, збуджують думку студентів, змушують 
їх робити певні висновки, допомагають зрозуміти справжнє значення рідного слова. При навчанні студентів 
рідної мови широко використовуються кращі мовленнєві взірці, пропонуються завдання, які не лише 
спрямовані на формування мовленнєвих умінь, а й сприяють вихованню патріотичних почуттів, формують 
громадянина, людину, котра знає, шанує та береже національні надбання. У контексті даного підходу 
доцільними та ефективними є завдання аналізувати висловлювання про мову, слово, про бережне ставлення 
до мови. Наприклад, студентам пропонується ознайомитися з висловлюваннями видатних людей про 
українську мову і на основі аналізу їхнього змісту визначити характерні особливості української мови: 

„Мова народу – найкращий, що ніколи не в'яне й вічно знову розпускається, цвіт усього його духовного 
життя, яке починається за межами історії” (К. Ушинський); 

„У вигляді мови природою дано людині великий скарб. Не тільки користуватися ним, рідним словом, а 
й натхненно ростити, оберігати його коріння і леліяти його цвіт – ось тоді воно й буде запашним та 
співучим, сповненим музики й чару, життєвої правдивості й поетичності” (О. Гончар). 

„Мова – могутнє знаряддя і шкільного навчання, і наукової та публіцистичної думки, і ораторського 
мистецтва, і поетичної творчості, і ділового листування, і дипломатичних переговорів. Не тільки прозаїк чи 
драматург, але й фізик чи математик доконче повинні мати до своїх послуг багатий, гнучкий, точний і 
виразний мовний апарат” (М. Рильський). 

„Тільки той народ може вважати себе здоровим, тільки той народ може впевнено дивитися в свою 
будущину, всі сфери діяльності якого перейняті його мовою і культурою” (Д. Павличко). 
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„Мова – універсальна, але користування нею вкрай індивідуальне. Це своєрідний енергопровід: від 
одного до іншого, від одного до багатьох” (П. Мовчан). 

„У слові народ втілив красу і багатство навколишнього світу, свої думки, почуття, переживання, любов 
і ласку, ніжність і великодушність, гнів і ненависть. Зробити рідне слово надбанням духовного світу 
дитини – це значить разом із звучанням рідного слова влити в молоду душу відчуття краси і емоцій, які 
вклав народ у слово, творячи і відшліфовуючи його протягом століть” (В.Сухомлинський). 

„Рідна мова – це найособистіша і найглибша сфера обстоювання свого «Я», коли воно є, своєї 
особистості і національної гідності. Та річ не тільки в цьому. Річ і в об'єктивній природності, доцільності 
різних мов та мовного розмаїття в багатонаціональному світі, річ в об'єктивній цінності їх для картини світу, 
річ у тому, що з умиранням усякої, а особливо розвиненої національної мови, людство назавжди втрачає 
одну із сторінок своєї духовної історії, стає біднішим і найсправедливішим”(І. Дзюба). 

Ефективними в навчанні рідної мови студентів є різні види творчих завдань. Наприклад, студентам 
пропонується: 

 згрупувати подані нижче речення за семантикою їх вставних компонентів  
1. Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється – ожива, як їх почує... 

(Т. Шевченко). 2. Певна річ, що я люблю Просто до загину Рідну мову та пісні, Матір – Україну 
(Б. Грінченко). 3. Відомо було досі, що вкраїнська мова своєю доброзвучністю (милозвучністю) займає одно 
з перших місць (може третє або четверте) між усіма європейськими мовами (В. Самійленко). 4. По-
збавити людину рідної мови – чи то згідно з її волею, чи всупереч їй – аморально: це те ж саме, що 
підрізати коріння її духовності (В. Русанівський). 5. Зневажить мову – зрадити себе (А зрадників хто може 
поважати?) (М. Адаменко). 6. Прапрадідів знає вкраїнська земля, – А доля в них часто була полиновою, – 
Вони ж засівали душевні поля Піснями сумними і рідною мовою (Є. Лещук); 

 відновити прислів’я, об’єднавши їхні частини; пояснити уживання розділових знаків 
1. Не говори але знай  Хто хоче більше знати 
2. Той двох навчить Хто мовчить 
3. Доти не вміти  коли тільки вершки хапать 
4. то не витягнеш і волом Що мовиш язиком 
5. Голова не на те щоб тільки кашкет носить 
6. Треба менше спати що знаєш, що говориш 
7. Не на користь читать доки не впріти 
 переписати, виправити орфографічні та пунктуаційні помилки; визначити складні речення, назвати 

їх типи 
1. Мово рідна! Ти ж як море безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів а їм 

немає кінця краю… Мільйонноголосо бриниш, мов хвилі морські в берег. 
Красо моя! У тобі мудрість віків і пам’ять тисячоліть, і зойк матерів у годину лиху і переможний гук 

лицарів у днину побідну… 
2. … Поняття рідної мови є, власне невіддільним від поняття рідної землі. Очі не бачать душа 

неболить. Щоб ностальгійно боліла душа треба, щоб очі бачили, щоб вони вбирали, всмоктували в собі і 
рідне небо, і землю, і людей, і їхню мову – ось тоді все це вілється в єдиний неросдільний духовний пласт. 

Широко використовуємо в практичній діяльності художні та публіцистичні твори Василя 
Сухомлинського. Наприклад, перед студентами ставляться такі завдання: 

 визначити в тексті слова двох основних стилістичних груп, поділити їх за семантикою; до яких 
стилістичних груп належить решта слів? 

1. Пам’ятайте, що відставання в середніх і старших класах – це результат невміння вчитися, 
оволодівати знаннями. Ви, звичайно, повинні турбуватися про те, щоб загальний розвиток дітей стояв на 
високому рівні, але навчить дитину насамперед добре читати й писати. Навчіть у початкових класах всіх 
дітей читати так, щоб вони вміли, читаючи, думати й, думаючи, читати. 

Учень, який уміє думати, читаючи, з будь-якою роботою справляється швидше, успішніше, ніж той, 
хто не оволодів не таким уже й простим умінням ( В.Сухомлинський); 

2. У лузі, під гіллястим дубом, багато років жила криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля 
криниці відпочивали подорожні; 

 переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки;  поставити 
потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їхній повний синтаксичний розбір 

Вихователь має повсякде..ий доступ до (най) доро..ого народного багатства душі розуму думок 
почуттів дітей підлітків і юна..тва. Перед ним з одного боку морал..ні  ці..ості створені вистраждані 
протягом століть а з другого – багат..тво народу його майбутнє його надія молоде поколі..я. Вихователь 
творить найбільше багат..во суспільства людину. В ц..му творенні (най)головнішим є вміння знайти в 
моральних ці..остях нашої Вітчизни те, що треба вкласти в юні душі (В.Сухомлинський); 
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 замінити, де можливо, пряму мову на непряму; пояснити заміну 
„Без перебільшення можна сказати, - писав В.Сухомлинський, - що читання в роки дитинства – це 

передусім виховання серця… Слово, що розкриває благородні ідеї, назавжди залишає в дитячому серці 
зернята людяності, з яких складається совість”. 

Такі завдання не лише формують професійні якості учителя-словесника, який на все життя закохується 
в рідне слово, плекає рідну мову, а й привчають майбутнього фахівця творчо ставиться до підбору системи 
вправ при вивченні української мови в початкових класах. 

В.О.Сухомлинський залишив велику педагогічну спадщину, у якій ми й досі знаходимо відповіді на 
основні педагогічні проблеми. Це унікальне явище вітчизняної педагогічної теорії і практики. У нових 
історичних умовах він по-новаторськи розв’язати численні проблеми, які пов’язані з навчанням та 
вихованням підростаючого покоління. 
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Андрій СЕМЕЗ  

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ СОВІСТІ, ОБОВ’ЯЗКУ, 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ  

ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА 

У сучасних умовах державотворення в Україні зростає роль гуманістичного виховання підростаючого 
покоління. У Законі України «Про освіту» метою освіти визначено: «всебічний розвиток людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, 
виховання високих моральних якостей, формування  громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 
збагачення  на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу» [1].  

Перед педагогічною наукою та освітньо-виховною практикою постала необхідність пошуку більш 
ефективних змісту, методів і форм морального становлення особистості. Визначальним у цьому процесі є 
виховання моральних цінностей. 

В останні роки у моральному вихованні молоді відбуваються певні негативні зміни та деформації. 
Зокрема, невиправдано часто пропагується превалювання матеріального над духовним, що призводить до 
послаблення у суспільстві морально-ціннісних орієнтирів, чому сприяє відсутність особистісно-
орієнтованого підходу до виховання. 

Значний внесок у розробку теорії та практики виховання моральних цінностей школярів зробив 
видатний український педагог-гуманіст і дитячий письменник Василь Олександрович Сухомлинський. Його 
творча спадщина ґрунтується на багатому потенціалі моральних цінностей українського народу. Творчо 
переосмислюючи і використовуючи спадщину минулого, Василь Олександрович постійно відшукував 
ефективні зміст, методи і форми морального виховання учнівської молоді. 

Окремі аспекти морального виховання у творчості павлиського вченого розглядаються у наукових 
роботах А.С.Бика, Л.С.Бондар, М.А.Дмитрієва, А.І.Зязюна, С.Г.Карпенчук, В.К.Кіндрата, В.А.Киричок, 
Є.Г.Родчаніна, О.В.Сухомлинської, А.Я.Розенберга та інших. 

Живучи в суспільстві, дитина повинна уміти керувати своїми діями, вчинками, поведінкою, намірами. 
Моральною особою вона стане лише тоді, коли в її душі назавжди оселяться совість, обов’язок, 
відповідальність, почуття власної гідності. 

Найтоншою сферою процесу формування духовного світу людини, В.О.Сухомлинський вважав 
виховання совісті, бо тут все пов’язано з внутрішнім світом особистості, з почуттями, мотивами поведінки. 
Що ж таке совість? Василь Олександрович дає їй декілька визначень: «Совість – це емоційна і моральна 
оцінка людиною власної поведінки, вчинків як добрих чи поганих», «...совість – це переживання й 
усвідомлення своєї відповідальності за свою поведінку перед людьми й перед самим собою» [3, 22]. Або: 
«Совість – це гармонійне поєднання знань і відчуття власного обов’язку перед суспільством, перед людьми, 
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а звідси – перед самим собою». Тут же: «Совість – це знання, багато разів помножене на переживання, 
почування, а похідними цієї дії є сором, відповідальність, обов’язок, повинність» [5, 261]. 

Моральні цінності (добро, честь, справедливість) і антицінності (зло, безчестя, несправедливість) – 
можуть бути добре зрозумілими, «засвоєними», але це не означає, що вони перетворилися у глибоко 
внутрішні особисті прагнення, бажання, тобто що стали особистою совістю, бо совість це є передусім 
бажання, прагнення творити добро, бачити себе хорошою. Тому моральна освіченість, знання моральних 
понять і цінностей – це ще не виховання совісті. 

Мета виховання совісті полягає в тому, щоб моральна істина стала особистим прагненням, бажанням. 
Совість як моральна цінність виховується й виражається, розкривається й формується тільки в діяльності, в 
поведінці; в обставинах, за яких моральна істина стає особистою точкою зору, лінією поведінки. Совість у 
дії полягає в тому, що людина судить свої вчинки і якості ніби від власного імені. Совість виявляється й 
водночас виховується тоді, коли поведінку дитини ніхто не перевіряє, не контролює, а дитина контролює 
сама себе. Якщо уважно розібратися в джерелах, началах совісті, то можна дійти висновку, що голос 
внутрішнього Я говорить у людині тільки тоді, коли з малих літ вона звикла відчувати, що вона на очах у 
людей: «Виховання совісті саме й полягає в тому, що дитина проймається думками, почуттями інших 
людей. У дитини треба створити відчуття того, що її бачать і тоді, коли, здавалося б, нікого поблизу немає і 
ніхто на неї не дивиться» [5, 263]. Цим невидимим спостерігачем має бути совість, і не варто постійно 
стояти над душею дитини і стежити за кожним її порухом, оскільки надмірний нагляд присипляє совість, 
робить її безпорадною. Мистецтво виховання полягає в тому, щоб уміти полишити маленьку людину саму 
на себе, бо тільки так розвивається внутрішнє бачення дитини. Суттєвим напрямком виховання совісті є те, 
щоб людина робила добро і справедливість за внутрішнім спонуканням, а не для похвали. Ось чому 
неприпустимо організовувати змагання і конкурси, де показником, за яким оцінюється переможець, є добрі 
вчинки. 

Виховати совість – це означає утверджувати в дитині думку про те, як оцінили її вчинок люди; це 
означає домогтися того, щоб дитина боялася людського осуду й уявляла себе завжди немовби освітленою 
яскравим світлом людської думки й того, що в народі називають поговір, неслава. Як домогтися цього? 

Найважливіше, щоб у роки дитинства вчинки, поведінка дитини регулювалася інтересами людей, а не 
особистими бажаннями. Іншими словами, щоб у досвіді дитини було багато таких вольових дій, які 
виходять із підпорядкування власних бажань моральними цінностями людства, тобто тому, перед чим 
людина благоговіє, отже, чого вона й боїться. Вчити стримувати бажання в роки дитинства – це одна з 
головних передумов виховання совісті. А стримувати бажання неможливо, якщо людина не знає, що таке 
нелегко, важко; що таке труднощі. Уміння долати труднощі в ім’я утвердження людини в самій собі, 
осмислення й переживання краси їх подолання педагог називає могутнім вихователем совісті. Показником 
високо розвиненої й чутливої совісті є соромливість, сором. «Поганому виду немає стиду» – у цій народній 
мудрості чітко визначено взаємозв’язок совісті й сорому. Уміння вчителя засоромити і присоромити – це 
велике педагогічне мистецтво; це, по суті, уміння звернутися до свідомості через найпотаємніші, 
найчутливіші куточки серця. Усвідомивши, людина здатна засоромитися, образно кажучи, «сором – не 
здатність совісливо дивуватися» [5, 265]. Переживаючи почуття сорому, дитина робить крок на шляху 
розвитку своєї моральної свідомості. Пробудження почуття сорому потребує від педагога великого такту, 
оскільки душевні хвилювання, що супроводять сором, рівносильні переживанню покарання. Мистецтво 
доторкання до серця маленької людини в даному разі в тому й полягає, щоб покарання замінити – де тільки 
це можна – тим, що В.О.Сухомлинський називав муками совісті, соромом. У зв’язку з цим треба зауважити, 
що сором не повинен мати нічого спільного з приниженням гідності дитини, образою, осміянням. З 
переживання сорому учень повинен вийти духовно сильним, а не ослабленим і приниженим. Могутня 
виховна сила сорому полягає в тому, що він не знеособлюе людину, а ніби загострює кращі риси 
особистості: Василь Олександрович багато разів переконувався, що людина, переживши почуття сорому, 
стає чистішою, кращою, ніби заново народженою, у неї зникає усе удаване, показне. Дитина, що пережила 
почуття сорому, тягнеться до вихователя всіма силами душі, вона переживає гостру потребу в людині. 
Засоромити дитину – означає дати їй можливість самій щось зважити, продумати, розібратися у власній 
поведінці. 

Розглянемо погляди В.О.Сухомлинського на таку моральну цінність, як ОБОВ’ЯЗОК. У сфері 
виховання обов’язку – багато труднощів, помилок, недоліків: «Загрозяливим, ненормальним є те, що у дітей 
складається думка і переконання: все повинно робитися для них, для них – кращий одяг, для них – чудові 
школи, навчальні кабінети, лабораторїї – все так і повинно бути. Турбуватися про своїх дітей, про їх благо і 
щастя – обов’язок батьків і вчителів. Якщо вчитель йде до учня додому за три кілометри – так і повинно 
бути, якщо ж учитеяь не з’явиться на урок чи у шкільній їдальні не приготують обід – дитина знає, що 
комусь за це «дістанеться». Якщо ж дитина не прийде до шкоди – нічого не станеться» [2, 10]. Так, зазначає 
Василь Олександрович, породжується не тільки споживацьке ставлення до суспільства, а й відсутність 
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обов’язку, безвідповідальність, нахабство, хамство, безсердечність. Завдання вихователя полягає не тільки в 
тому, щоб запобігти, попередити ці небажані, ганебні явища. Його мета – у тому, щоб у школі виховувалися 
люди високого обов’язку. 

Що для цього треба зробити? Для цього необхідна гармонія між хочу і повинен: «Із перших кроків свого 
свідомого життя маленька людина повинна жити турботами про іншу людину, її радощами, тривогами, 
хвилюванням, горем, стражданням» [2, 11]. Маленька людина, на думку вченого, повинна виражати себе в 
обов’язку, вона повинна кимось і чимось дорожити, хтось для неї повинен бути безмежно дорогим. Ти 
повинен – говорять вихованцю тисячі раз; Я повинен – вихованець говорить собі дуже мало чи взагалі 
ніколи не говорить. Творення людини неможливе, якщо вона сама від себе нічого не вимагає. 
В.О. Сухомлинський прагнув будувати виховну роботу так, щоб дитина доторкалася серцем до людських 
доль, щоб чужі долі входили в її серце, стали глибоко особистим її обов’язком, щоб через людські долі вона 
пройшла шлях до пізнання вищих інтересів, щоб, наближаючись до ідеалу, дитина бачила саму себе, 
ставилась належним чином сама до себе. Якщо треба виховати людину обов’язку, необхідно побудувати її 
взаємини з іншими людьми так, щоб вона віддавала душу іншим людям. Здатність дитини ставитись певним 
чином до самої себе, ставити перед собою вимоги, панувати над своєю совістю – все це знаходиться у 
прямій залежності від того, які джерела радості та щастя маленької людини. 

Батьківська та педагогічна мудрість виражається перш за все у тому, як ми ставимося до дитячого 
щастя. «Дитяче щастя, – вважає Василь Олександрович, – це і життєдайне багаття, що зігріває людину, і 
катастрофічна пожежа – вся справа у тому, як керувати вогнем. Бездумна годівля втіхами у сім’ї та в школі, 
в результаті чого з дитинства глибоко укорінюється індивідуалізм, спотворюються бажання і потреби – ось 
проти якого щастя нам треба боротися» [2, 12]. З малих років дитину треба вводити у світ творення радощів 
для інших людей. 

Ще одним важливим завданням В.О.Сухомлинський вважає виховання у кожної без винятку дитини 
поваги до самої себе, почуття честі особистості, її власної гідності. Якщо людина не поважає саму себе, то 
вона не може поважати й інших людей. Байдужість до самого себе – найстрашніша байдужість, вважає 
Василь Олександрович. На жаль, у школі є окремі діти, яким байдуже, що їм говорять, як їх оцінюють, що 
про них думають вчителі, колектив. У таких дітей притуплено почуття власної гідності, і це є великим злом, 
породженим роками байдужості батьків до своїх дітей, роками грубості, часто – жорстокості. Пробудити у 
таких дітей почуття гідності – найважливіше виховне завдання. 

Однією з причин притуплення почуття власної гідності є те, що дитина змалку тільки й чує про себе, 
що вона погана. На жаль, нерідко тільки це вона чує і в школі. Чим частіше дитина чує, що вона погана, тим 
гіршою вона буде. Дитина, на думку В.О.Сухомлинського, сама ніколи не винна в тому, що у неї є злі, 
недобрі звички, винні в усьому старші – ті, хто її виховує – передусім батьки і школа. 

Важливим педагогічним завданням є те, щоб учень, на думку вченого, не переживав невдачу за 
невдачею, щоб життя його не було складовою невдач. Якщо дитина відчуває це, то вона починає 
переживати власну неповноцінність, інколи навіть нікчемність – а це вже величезна небезпека, оскільки 
людина без гордості – це людина без душі, без почуття краси людського. 

Виходячи з усього сказаного, В.О.Сухомлинський виділяє чотири критерії того, що робить дитину 
морально вихованою. Це, по-перше, щастя, радість, життєрадісне світосприймання. Справжня гуманність 
педагогіки, на думку педагога-новатора, полягає в тому, щоб берегти радість, щастя, на яке має право кожна 
дитина. Якщо в дитячу душу прийшло горе, потрібно пам’ятати, що перед нами маленька людина, з якої 
насамперед треба зняти страждання, тривогу, горе, дати їй мир і спокій, а потім принести радість буття. 
Якщо дитина бачить світ життєрадісними очима, якщо кожне явище навколишнього життя повертається до 
неї тим боком, який освітлено красою, тонкістю, ніжністю, тендітністю, чуйністю – вона легше піддається 
вихованню: «Чуйність вихователя, – зазначав Василь Олександрович, – це не тільки уміння зрозуміти 
душевний світ виховання, але і – це найголовніше – уміння жити його думками і почуттями, наповнити своє 
серце його тривогами і хвилюваннями, увійти, як кажуть, у його становище, перевтілитися у його душевний 
світ. Саме життя переконало: у конфліктах педагогу неможна бути безпристрасним суддею, що з кропіткою 
послідовністю розбирає всі перипетії події. Діти ненавидять, з презирством ставляться до вихователів, які не 
обурюються тим, що обурює їх, не захоплюються їх захопленнями, не сумують їх смутками» [4, 9]. 

Морально вихованою дитина стає, по-друге, у тому разі, коли, за переконанням В.О.Сухомлинського, 
середовище, в якому вона спілкується з природою і людьми в роки дитинства, робить її серце неспокійним, 
тривожним, тендітним, уразливим, ніжним, чуйним – йдеться про культуру почуттів, про високо розвинену 
здатність бачити поруч себе людину, брати близько до серця її радощі і горе, тривоги і хвилювання, 
відчувати самотність як велике горе, що може спіткати людину. Говорячи про тендітність, тонкість, 
уразливість, ніжність дитячого серця, В.О.Сухомлинський мав на увазі не слабкість і безпорадність, а 
твердість, мужність, стійкість, здатність визначати свою власну позицію й власну точку зору. Але справжня 
душевна стійкість, мужність, вірність принципам неможливі саме без тонкості й тендітності. Серця дітей 
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повинні бути широко відкриті для радощів і горя інших людей – це одна з найважливіших умов того, щоб 
маленькі люди, які переступають поріг школи, взагалі були виховуваними. 

Василь Олександрович називає роки початкового навчання – найвідповідальнішим періодом 
становлення тієї грані людської виховуваності, яка полягає у вихованні потреби в людині. Саме в цей період 
треба виховувати щедрість душі в ім’я щастя інших людей, а ця щедрість і є зворотнім боком, що можна 
назвати потребою в людях. 

По-третє, людину робить морально вихованою її глибока віра в іншу людину. В.О.Сухомлинський 
вважає, що раніше ніж для дитини стане святинею, незаперечною, непорушною істиною моральний 
принцип, правило, норма, цінність, вона повинна, образно кажучи, відчувати свою руку в руці того, кому 
безмежно довіряє, ким дорожить, ким захоплюється і одухотворюється як зразком моральності. Якщо 
дитина втратила віру в людину або зовсім її не знала, в її душі відбувається надлом, а нерідко й трагедія: 
вона втрачає віру в правду, в істину, стає або озлобленою, жорстокою, або ж безвільною і лицемірною, 
дволичною і брехливою – яким би бур’яном не проросло насіння безвір’я, дитина стає морально 
товстошкірою, для неї не існує моральних цінностей. Треба мати велику людську чуйність, щоб помітити 
цю небезпеку й запобігти їй, треба помітити людину, яка падає, і не дати їй упасти. 

По-четверте, морально вихованою людину робить краса (якщо є три попередні умови), точніше – 
духовне життя у світі прекрасного. Моральне виховання, творення справжньої людини – це заклик бути 
прекрасним; до цього заклику людина стає чутливою і сприйнятливою тоді, коли її одухотворює 
привабливість морального ідеалу, тому що моральний ідеал сам по собі – найвища людська краса  
[5, 152-155]. 

Отже, щоб виховати у школярів моральні цінності, треба, щоб дитина засвоїла певні моральні поняття, 
які потім стають переконаннями, моральними звичками дитини, умінням оцінювати певні моральні вчинки, 
добрі чи погані. Завдання вихователя полягає в тому, щоб емоційна оцінка давалася передусім тим явищам, 
у яких розкривається суть моральної поведінки, суть добра і зла, справедливості та несправедливості. 
Дитину треба навчити радіти з приводу того, що вона бачить хороший вчинок, і що сама чинить добре. 
Дитину мусить хвилювати незадоволення, обурення тим, що хтось зі старших чи її ровесників робить 
негідний вчинок. Бажання бути хорошим, виявлення цього бажання в активній поведінці – найважливіша 
передумова виховання таких моральних цінностей, як моральна свобода, творення краси й радості для 
людей, чуйність і лагідність, людяність, уміння серцем відчувати іншу людину, правильне бачення добра і 
зла, совість, соромливість, обов’язок, почуття власної гідності. Осягаючи ці моральні цінності дитина 
вчиться вимірювати себе найвищою мірою людської гідності, вона ніби бачить себе очима суспільства, 
вдумливо і вимогливо аналізує свої вчинки, свою поведінку. 
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Ніна СЛЮСАРЕНКО 

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ В СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

У наш час, коли знову втрачено позиції трудової підготовки та її престиж серед молоді, а найголовніше, 
коли відчуваються суттєві прогалини у вихованні підростаючого покоління, особливо актуальним є 
звернення до історії, пошук у ній відповідей на найбільш болісні запитання сьогодення. 

Зазначене зумовило появу значної кількості наукових праці, предметом дослідження який стали різні 
аспекти трудової підготовки підростаючого покоління. Це, насамперед, дослідження А.Вихруща, 
С.Дем’янчука, В.Мадзігона, С.Мазуренко, В.Сидоренка, Г.Терещука, Д.Тхоржевського та багатьох інших 
науковців. Вони містять тлумачення різноманітних понять, так чи інакше пов’язаних з цією проблемою.  

Разом із тим понятійно-термінологічний апарат трудової підготовки молоді в спадщині 
В.Сухомлинського досліджено далеко не повною мірою. Це і стало метою публікації. 

Насамперед зауважимо, що видатний вітчизняний педагог працю людини ставив на перше місце та 
намагався пронизати нею весь виховний процес Павлиської школи. Без важкої, наполегливої праці він не 
уявляв собі процес виховання і намагався пояснити свою позицію оточенню. Зокрема, В.Сухомлинський 
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писав: «Я багато чую і читаю про труднощі виховання підлітків і часто не розумію: хіба можна виховувати 
юнацтво самими тільки радощами споживання, як це, на жаль, буває? Наслідки такого виховання нерідко 
жалюгідні: підліток потрапляє в погане товариство, хтось збиває його з правильного шляху. Звідки ці погані 
товариства, звідки небажаний хтось? Початки цих небажаних явищ у забутті найважливішого: справжньою 
людиною виростає той, хто працює на загальне благо, в кого душа одухотворена ясною, благородною, 
високою метою» [11, 245–246]. 

Педагог мав власні уявлення про сутність багатьох термінів, які використовуються в контексті трудової 
підготовки підростаючого покоління. Так, він уважав, що «праця – могутнє джерело розумового розвитку» 
[16, с. 561] і роз’яснював це поняття у такий спосіб: «Праця – дуже складне явище, в якому розкривається 
ідейний, емоційний, розумовий, естетичний, психологічний, творчий смисл людського життя, виховання й 
самовиховання… Завдяки праці, через працю, через уміння й майстерність людина виявляє себе як 
наймогутніша й наймудріша сила природи» [9, 479]. 

Є в спадщині В.Сухомлинського й інші трактування даного терміну. Так, у своїй роботі «Народження 
громадянина» він зазначає, що «праця – корінь моральності» [10, 444]. У роботі «Серце віддаю дітям» 
термін «праця» розглянуто дещо з іншої сторони, а саме як «засіб для досягнення цілого ряду багатогранних 
цілей виховного процесу – суспільних, ідейних, моральних, інтелектуальних, творчих, естетичних, 
емоційних» [18, 126]. У книзі «Методика виховання колективу» педагог йде далі й пише наступне: «Праця – 
не просто засіб виховання. Це сама суть, зміст життя колективу й особистості. Виховання тільки тоді й 
виховання, коли воно трудове: без праці, яка ввійшла в духовне життя людини вже в роки дитинства, 
неможливе ні моральне, ні естетичне, ні фізичне, ні розумове виховання. Без праці немислимий колектив, бо 
тільки в праці – у віддачі фізичних і духовних сил для людей, у творенні щастя для людей – можливі 
відносини обов’язку, відповідальності, вимогливості» [9, 612]. 

З наведених визначень можна зрозуміти, що В.Сухомлинський насправді надавав праці надзвичайно 
важливого значення. Більш того він був переконаний, що без праці людина не може знайти свого 
покликання. Досить переконливо підтверджує зазначене його стаття «Праця, покликання, щастя» [15].  

Розмаїття трактувань поняття «праця», яке можна побачити в ході ознайомлення з роботами вченого, 
свідчить про те, що Василь Олександрович розумів багатогранність цього терміна, а тому трактував його 
кожного разу по-різному залежно від контексту, в якому воно вживалося. 

У спадщині видатного педагога дуже пов’язані два поняття «праця» і «діяльність». У багатьох випадках 
він використовує одне з них для пояснення іншого і навпаки. Так, у праці «Проблеми виховання всебічно 
розвиненої особистості» знаходимо такі рядки: «Під діяльністю ми розуміємо працю і творчість, думку і 
почуття, що відображають, оцінюють і створюють красу» [17, 181]. А в праці «Формування комуністичних 
переконань молодого покоління» написано, що «діяльністю, в якій найяскравіше розкривається єдність 
фізичних і духовних – моральних, інтелектуальних, вольових – сил, є праця» [20, 14]. 

Звісно взаємозв’язок названих понять є закономірним і нікого не дивує. Однак, В.Сухомлинський не 
обмежується констатацією цього зв’язку, а наголошує, що праця, активна діяльність, творчість – «основа 
будь-яких взаємовідносин» [9, 425]. У цій його фразі працю поставлено на перше місце. Більш того вона в 
єдності з діяльністю та творчістю справедливо названа основою будь-яких взаємовідносин між людьми.    

Варто наголосити й на тому, що увагу видатного педагога привертала, передусім, не праця як явище 
навколишнього світу, а дитяча праця як виховний засіб. Саме тому в його спадщині значну увагу приділено 
виховним можливостям праці та висвітленню наслідків неробства. Добре ілюструють зазначене такі рядки із 
статті педагога «Гармонія трьох начал»: «У дореволюційні роки прагнення вибратися з нужди примушувало 
вчитися. Тепер цього всемогутнього «вихователя» немає. І дуже добре. Але та обставина, що за партою 
сидять мільйони сімнадцятирічних людей, від необережних рухів яких тріщать парти, вимагає – 
замислитись над тим, товариші! – могутнього морального забезпечення цієї великої, небувалої в історії 
людства справи. Можна сказати, тут потрібний дуже міцний моральний тил, інакше з посіяних квіток 
виросте чортополох» [6, 571].  

Аналіз змісту цієї та іншої праці В.Сухомлинського дає змогу зробити висновок про те, що забезпечити 
«моральний тил» та уберегти дітей від неробства він пропонував через належне трудове виховання. 

Трудове виховання педагог уважав винятково містким, багатогранним поняттям, яке охоплює «весь 
зміст, усе спрямування життя школи і сім’ї» і є гармонією трьох понять: треба, важко і прекрасно [6, 572].  

Найважливіше правило трудового виховання, на його думку, таке: щоб не було «жодного підлітка, 
жодного юнака, жодної дівчини, які б чимось не захопились у роки ранньої юності. Саме в період 
становлення творчих сил і здібностей, у роки ранньої юності кожен має відчути себе справжнім майстром, 
поетом, художником в улюбленій праці» [15, 174]. 

Щоб досягти такого, слід дотримуватися певних принципів трудового навчання, які виділяє педагог. 
Серед них, на нашу думку, найбільш цінними є такі: 

– розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності в праці; 



 
 

Випуск 78 (2)      Серія: педагогічні науки НАУКОВІ ЗАПИСКИ 
  

 
 

 92

– висока моральність праці, її суспільно корисна спрямованість; 
– раннє залучення до продуктивної праці; 
– різноманітність видів праці; 
– постійність, безперервність праці; 
– наявність рис продуктивної праці дорослих у дитячій праці; 
– творчий характер праці, поєднання зусиль розуму і рук; 
– наступність змісту трудової діяльності, умінь і навичок та ін.  
Принципи трудового навчання покладено В.Сухомлинським в основу системи трудового виховання 

Павлиської школи. Педагог був переконаний, що праця – не стежка, устелена трояндами, що виховує вона 
лише остільки, оскільки вона нелегка, копітка. Він наголошував на тому, що в будь-якій продуктивній 
фізичній праці є дві сторони: 

1) особистісна сторона, у якій виявляються індивідуальні нахили, здібності, покликання, майстерність, 
а праця виступає як усвідомлена взаємодія людини з природою; 

2) суспільна сторона (виготовлення матеріальних цінностей для суспільства) 4, 195. 
Вони пов’язані між собою, оскільки з одного боку людина знаходить певне задоволення в процесі 

роботи, а з іншого – виготовляє матеріальні цінності необхідні як їй самій, так і суспільству в цілому. 
Педагогічний колектив Павлиської школи вважав дуже важливими для трудового виховання і уроки 

ручної праці в 1–4 класах, і роботи учнів 5–7 класів у майстерні та на навчально-дослідній ділянці, бо, як 
писав В.Сухомлинський: «На цих уроках учні освоюють уміння та навички, потрібні кожній людині в її 
повсякденному житті. Водночас ці уроки відіграють і велику виховну роль. Виконуючи найпростіші роботи 
з паперу, тканини, глини та пластиліну, дерева й металу, вирощуючи рослини в кутку живої природи і на 
навчально-дослідній ділянці, учень опановує початкові елементи трудової діяльності  людини – елементарні 
вміння та навички, які є основою для складніших умінь та навичок, часто зовсім не схожих на ті, з якими 
учень має справу на уроках» 12, 10. 

Цілеспрямоване, змістовне трудове навчання учнів 1–7 класів мало позитивні наслідки. Так, у праці 
В.Сухомлинського «Підготовка учнів до трудової діяльності» знаходимо такі рядки: «Окремі хлопчики 
протягом  двох років дуже старанно ставились до роботи з тканиною. У 3 класі вони добре навчились 
наносити на тканину мітки або нескладні узори, вишивати по наміченому рисунку, користуючись 
найпростішими прийомами, штопати панчохи й шкарпетки. Навіть не вірилось, що всі ці види роботи з 
такою великою вправністю, акуратністю, властивою більше дівчаткам, можуть виконувати й хлопчики... 
Звичайно, вони не стали захоплюватись вишиванням та іншими подібними видами рукоділля. Окремі з них 
вже в 4 класі почали брати участь у роботі гуртка електротехніків та радіотехніків. І тут стало очевидним 
дуже цікаве явище: той, хто міг швидко й красиво штопати панчохи, дуже швидко навчився намотувати 
тоненький провідник на картонний циліндр при виготовленні важливої деталі детекторного радіоприймача – 
варіометра» 12, 10–11. 

Шитвом, вишиванням і в’язанням займались усі дівчатка, починаючи з 1 класу, ще задовго до того, як у 
школах України введено навчальний предмет «Ручна праця». Як наслідок, усі учениці 5–7 класів уміли 
добре вишивати, а учениці 8–10 класів могли «вишити українську сорочку, пошити собі плаття» 12, 12. 
Цінним було те, що у процесі вишивання, в’язання дівчата навчилися знаходити естетичне задоволення. Так, 
Віра Д. і Любов Ш. не лише виявляли значний інтерес до вишивання та в’язання, а й брали участь в обласній 
виставці, де демонструвалися їхні вишивки 4, 238. Це, без сумніву, свідчить про високий рівень робіт, 
виконаних дівчатами. І це не дивно, бо, як уже зазначалося, учениці Павлиської школи з першого по десятий 
клас навчалися художньої вишивки. 

Уже наприкінці першого року навчання кожна дівчина виконувала самостійну роботу: вишивала 
візерунок чи орнамент для своєї книжкової полиці. З кожним роком роботи були більш складними: у 
другому і третьому класах дівчата вишивали серветки, рушники; у четвертому і п’ятому класах вони 
вишивали сорочки та інші види одягу за допомогою старших учениць, а до завершення сьомого класу кожна 
дівчина вміла вишити сорочку. У 8–10 класах уміння і навички вдосконалювалися під час самостійної 
роботи – вишивання українських національних костюмів. Така кропітка, творча праця позитивно впливала 
на процес формування моральних якостей у дівчат. Вони старанно виконували будь-яку роботу, намагалися 
бути акуратними 4, 209. 

Трудова діяльність у Павлиській школі була різноманітною. Учні «доглядали за двигунами, створювали 
спеціальні машини, які полегшували працю людини, доглядали за садом, допомагали дорослим будувати 
ферму, вирощувати пшеницю», «ліпили з глини в керамічній майстерні, виготовляли деталі на замовлення 
колгоспної майстерні, складали моделі з розмонтованих вузлів та деталей» 3, 274. 

Наголошуючи на важливості ідей В.Сухомлинського для підготовки сучасної молоді до праці, слід 
зазначити, що він «обґрунтував систему трудового виховання школярів засобами матеріально-практичних 
цінностей, в яку ввійшли: психологічна підготовка до праці; закони дитячої праці; власне праця; технологія 
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раціональної діяльності; шкільні трудові традиції; закономірності, принципи, методи та форми трудового 
виховання» 3, 274. Тобто педагог визначив наукові основи організації трудової діяльності учнів та 
здійснив їхню апробацію на практиці у звичайній сільській школі, яка не була «дослідним майданчиком», а 
отже, там не було створено ніяких особливих сприятливих умов для такої роботи. 

На початку 50-х років ХХ століття в школі здійснювалося й виробниче навчання. Значна частина учнів 
8–10 класів, працюючи у виробничих групах «на основі цілковитої добровільності», опановувала масові 
виробничі спеціальності, так чи інакше пов’язані  з технікою (слюсар, токар, тракторист, комбайнер, шофер, 
рільник, тваринник, шовківник, овочівник, садівник. Розмаїття видів трудової діяльності надавало 
можливість ураховувати індивідуальні інтереси учнів, сили та можливості хлопців та дівчат. У 1950–1951 
навчальному році Павлиська школа підготувала «13 трактористів, 5 комбайнерів, 7 токарів, 4 слюсарів, 14 
садівників та лісівників, 12 шовківників» 12, 16. 

Пізніше, коли Міністерством освіти УРСР виробниче навчання було введено до навчальних планів 
загальноосвітньої школи, учні за власним вибором отримували масові виробничі спеціальності на більш 
широкій політехнічній основі (тракторист-слюсар-електротехнік, комбайнер-слюсар-електротехнік, токар-
слюсар, агротехнік з вирощування зернових і технічних культур, агротехнік-плодоовочівник, майстер 
тваринництва по вирощування великої рогатої худоби, свиней та овець) 12, 17. 

Опанувати ці професії школярам було неважко, бо вони вже з першого класу займалися відповідною 
трудовою діяльністю. У 10–12 років «всі діти вміли обробляти земельні ділянки, готувати їх до посівів, 
заготовляти добрива, вносити їх у ґрунт. У 14–15 років усі хлопці і дівчата вміли користуватися 
механізмами від час збирання врожаю” 17, 119. Така організація трудової діяльності учнів відповідала 
поглядам В. Сухомлинського щодо якомога більшого наближення праці дітей до праці дорослих, і навіть 
перші кроки життя хлопців і дівчат були „трудовими в повному розумінні цього слова» 14, 29.  

Набуті знання, вміння та навички школярі застосовували під час літньої практики, завданням якої було 
– добитися високої продуктивності праці, а це, у свою чергу, вимагало творчого підходу до справи. Останній 
допомагав дітям досягати високих результатів. Наприклад, Князєва Р. під час практики на свинофермі 
влітку 1956 р. добилася такого середньодобового приросту ваги поросят, який значно перевищував 
досягнення кращих свинарок 12, 20. 

В.Сухомлинський був переконаний, що творчий характер сільськогосподарської праці можна пізнати 
лише коли з дослідної ділянки буде зібрано врожай у 3, 5, 10 разів більший, ніж на інших ділянках, які її 
оточують. Він писав, що для цього достатньо мати невеликі ділянки, щоб робота на них не перевантажувала 
школярів, щоб у дітей був вільний час, який можна використовувати для інших видів пізнавальної праці 
(вишивання, в’язання – у дівчат; випилювання, конструювання, моделювання – у хлопців), для відпочинку, 
ігор 4, 228. 

Слід зазначити, що діти, на жаль, не завжди мали чіткі уявлення про майбутню професію, про 
перспективи подальшої трудової діяльності, можливості професійного зростання тощо. Тому дуже 
важливого значення набувала робота педагогів з роз’яснення особливостей тієї чи іншої професії. 
Наприклад, одна з учениць Павлиської школи, яка в 4–7 класах цікавилася рослинознавством, а в старших 
класах успішно оволоділа професією агротехніка-плодоовочівника, виявила сумніви щодо обраної професії. 
Вихователь допоміг їй подолати невпевненість у собі, повірити у своє майбутнє, визначив найближчі 
завдання та перспективи 4. 

Пізнавальну працю видатний педагог називав етапом трудового виховання. Вона мала відповідати 
силам, можливостям, віковим особливостям, інтересам школярів. Дослідницька мета трудової діяльності, на 
думку В.Сухомлинського, повинна бути на першому місці до того часу, коли сили й здібності вихованців 
уможливлюють висунути як головну мету виготовлення матеріальних цінностей. Він застерігає, що 
матеріальна база на першому етапі трудового виховання повинна максимально наближати дослідницьку 
діяльність до умов справжнього виробництва, щоб перехід від пізнавальної до виробничої праці 
здійснювався поступово 4, 197. 

Багаторічні роздуми та спостереження за життям і трудовою діяльністю вихованців дали змогу 
педагогу зробити висновок про те, що в юнаків і дівчат, “крім праці у майстерні, у полі чи на тваринницької 
фермі”, має бути ще й улюблена справа, яка приносить їм естетичну та моральну насолоду, а для цього, як 
уже зазначалося, у них має бути вільний час 2. Саме в цей вільний час у Павлиській школі кожному учню 
надавали можливість виконувати різноманітну роботу, обирати, помилятися, поступово знаходити справу, 
яка подобалась. 

Така організація трудового виховання спонукала В.Сухомлинського до обґрунтування в своїх творах 
понять «праця», «діяльність», «трудове виховання», «улюблена праця», «працьовитість», «продуктивна 
праця», а також тлумачення словосполучень «праця маленьких дітей», «дитяча праця», «дитяче бажання 
працювати» тощо.    
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Працею маленьких дітей педагог, насамперед, вважав «створення матеріальних цінностей, що втілюють 
красу» [21, 411]. 

Дитяча праця в спадщині В.Сухомлинського – це «широке, багатогранне поняття, це – напруження 
фізичних, духовних, вольових, моральних сил, напруження, в якому людина виявляє і утверджує себе, 
визначає свою позицію в боротьбі добра проти зла» [8, 443]. 

Стосовно дитячого бажання працювати педагог і вчений зауважував, що це «дуже складна, тонка, ніжна 
річ». Бажання працювати «виникає тоді, коли в дитячій душі міцно засіло оте – так не повинно бути» 
[13, 534]. 

Для того, щоб бажання працювати в дітей не зникало, треба займатися трудовим самовихованням. Це 
ще одне поняття, яке в надзвичайно доступній формі роз’яснюється в працях Василя Олександровича. 
Зокрема, у праці «Сто порад учителеві» він пише: «Трудове самовиховання – це не просто вихід на збирання 
картоплі, на збір металолому. Це заглиблення в самого себе, злиття розумових сил і майстерності рук, 
свідома постановка мети й подолання труднощів» [19, 614]. 

Трудове виховання та трудове самовиховання, на думку вченого, мали сприяти виникненню у 
підростаючого покоління майстерності рук та трудової культури. Під майстерністю рук В.Сухомлинський 
розумів «матеріальне втілення допитливого розуму, кмітливості, творчої уяви» [18, 252]. А в поняття 
«трудова культура» вкладав «такий ступінь духовного розвитку, коли людина не може жити без праці в ім’я 
спільного блага, коли праця наповнює її життя високим натхненням, духовно збагачує життя колективу» 
[17, 166]. 

Педагог був переконаний, що, окрім майстерності рук, треба дбати й про те, щоб вихованці отримували 
від праці задоволення та ставилися до неї з любов’ю. Напевне, тому у своїх працях він увів поняття «радість 
праці». Під нею він розумів «самовираження в праці» або «той складний духовний стан, коли людина з 
подивом і захопленням бачить витвір своїх рук, знаходить у ньому саму себе, своє напруження, години 
одноманітної, нічим не примітної праці» [19, 613–614]. 

Отримати задоволення від праці та полюбити її учням сільської школи допомагали цікаві та повчальні 
трудові  традиції, що були тісно пов’язані з народним календарем. Н. Ангелуца та І. Ткаченко в статті 
«В.О.Сухомлинський і сучасні проблеми трудової підготовки молоді», підкреслюючи важливе виховне 
значення трудових традицій, відмічають: «Пов’язуючи з працею радість спілкування, піднесений настрій, 
педагоги Павлиської школи на чолі з Сухомлинським облагороджували душі своїх учнів, виховували 
працьовитість» 1, 118. 

Трудовому вихованню учнів сприяли також такі традиції, як  виготовлення подарунків школі, наочних 
посібників, прикрашання класних кімнат і шкільного подвір’я, підготовка й проведення Тижня саду, Дня 
першого снопа, Свята першого хліба та ін. 5, 84–87. 

Особливо важливою, на нашу думку, була підготовка до свят. Наприклад, молодші школярі власними 
руками збирали пшеницю на своїх маленьких ділянках, молотили зерно, а учениці старших класів випікали 
хліб. Тут і копітка щоденна праця, і радість спілкування та взаємодопомоги, і святковий настрій, і бажання 
працювати, і любов до землі та хліба, і сенс життя. А звідси й працьовитість, і високий рівень сформованості 
в учнів моральних якостей, і піднесений настрій тощо. 

Цінним є те, що В.Сухомлинський сам ставився до праці з любов’ю, а тому писав про неї, подекуди, 
дуже поетично. Наприклад, у праці «Листи до сина» знаходимо такі рядки: «Праця і Людина, Людина і 
Праця – ось мати і батько всіх істин… Праця – найвеличніша краса, але праця, разом з тим, і страшенно 
важка справа. Пізнати цю істину – ось у чому один із секретів виховання» [7, 605–606]. А ось його слова з 
книги «Народження громадянина»: «Естетика життя – це передусім краса праці в усій її різноманітності й 
багатогранності» [10, 318]. 

Трапляються в спадщині видатного вітчизняного педагога й багато інших понять, пов’язаних з 
трудовою підготовкою підростаючого покоління. Серед них є загальноприйняті («політехнічна культура», 
«технічна культура», «культура праці», «трудова культура», «трудові відносини», «трудова спрямованість», 
«творча праця», «розумова праця», «творча розумова праця», «фізична праця», «суспільно корисна праця», 
«трудова творчість», «професійна орієнтація» та ін.), а також унікальні («трудова інтелігентність», «загальна 
продуктивна праця», «загальна праця із самообслуговування», «трудове самовиховання», «улюблена праця», 
«радість праці», «майстерність рук», «майстерність праці», «майстерна праця», «буденна праця», «трудове 
загартування дітей», «органічна потреба в праці» та ін.). 

Така увага В.Сухомлинського до трудової підготовки підростаючого покоління не обмежувалася 
рамками школи. У своїх творах  він досить часто звертався до батьків учнів. Наприклад, у праці «Лист 
молодому батькові» він закликає батьків не боятися дитячої праці та не оберігати від неї своїх малюків 
[8, 444].  
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Ці слова видатного педагога особливо актуальні сьогодні, коли в багатьох представників підростаючого 
покоління переважають споживацькі інтереси. Водночас їхні батьки не помічають цього та оберігають дітей 
від будь-якої праці.  

У зв’язку з цим хотілося б нагадати доісторичні часи. У той період розвитку людства, як пише 
Т.Тхоржевська, «виховання, здійснюване на несвідомому рівні, трималося на інстинктах і наслідуванні… 
Основна ідея виховання – роби, як я; роби, як усі; не зробив – не вижив. Зв’язок між життям і тим, чого 
треба навчитися, – такий тісний, що вмовляння вчитися не потрібні. Життя ясно вказувало на те, що треба 
знати й уміти» [22, 338]. Тобто молоді треба було обов’язково працювати для того, щоб просто вижити.  

У наш час ситуація докорінно змінилася, однак це не означає, що працювати тепер потрібно не всім. 
Праця, як і раніше, є основою життя людини. Окрім того, треба дбати про те, щоб, як наголошував 
В.Сухомлинський, вона стала улюбленою і приносила радість кожній людині. Можливо тоді стане 
престижним займатися «трудовим самовихованням», виконувати «буденну працю», брати участь у 
«загальній продуктивній праці», «загальній праці із самообслуговування» тощо. Можливо також з’явиться 
новий понятійно-термінологічний апарат трудової підготовки. А поки що слід більш детально вивчати 
спадщину вітчизняних науковців, знаходити в ній  тлумачення різноманітних понять з цієї проблематики, 
аналізувати їх та використовувати у своєму обігу.  
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Олександра СОКОЛОВСЬКА 

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ 

Постановка проблеми. Національна програма виховання і навчання підростаючого покоління в 
Україні передбачає підготовку високоморальних громадян, які піклуються про розквіт своєї незалежної 
Батьківщини, які володіють загальнолюдською системою цінностей, які зберігають традиції українського 
народу. 

Моральне виховання завжди перебувало в центрі уваги суспільства. Його актуальність на сучасному 
етапі зростає у зв’язку з тим, що в частини молодих людей відбулося зниження моральних цінностей, 
послаблення переконаності в тому, що наше суспільство справедливе та гуманне. Втрата ідеалів розхитує 
світоглядні та моральні засади людини, відводить її від соціальних орієнтирів у житті, спонукає особистість 
на внутрішнє відокремлене життя 

Аналіз останніх досліджень. У творчій спадщині педагогів-просвітителів минулого ми знаходимо 
багато цінних ідей морального виховання особистості. Боротьбі за навчання дітей українською мовою як 
одній з умов морального виховання присвятили свою діяльність М.М.Аркас, Б.Д.Грінченко, 
М.І.Костомаров, Н.А.Корф, Г.С.Сковорода, І.Я.Франко, Т.Г.Шевченко. 

У наш час психологічний аспект морального виховання досліджували: І.Д.Бех, Л.С.Виготський, 
А.В.Запорожець, Г.С.Костюк, Л.Н.Леонтьєв, А.Ю.Мінгбоєв, В.Н.М’ясищев, Р.В.Павелків, Н.Ф.Скрипченко, 
С.Л.Рубінштейн, Д.Б.Ельконін. 

Моральному вихованню дошкільників та молодших школярів присвячені праці: A.M.Богуш, 
О.С.Богданової, Л.У.Божович, І.В.Бужиної, Л.А.Висотіної, Т.І.Гризоглядової, М.У.Губрієнко, 
Т.Р.Гуменнікової, В.Г.Кузя, В.І.Петрової, Л.С.Пивовар, З.С.Файчак, А.В.Фон. 

Окремі питання морального виховання досліджували Д.І.Водзинський, К.В.Гаврилович, B.C.Гурін, 
О.В.Киричук, А.П.Кондратюк, І.С.Мар’єнко, Л.Н.Олесюк, М.Г.Стельмахович, В.О.Сухомлинський, 
А.Г.Харламов. 

Серед зарубіжних вчених проблему морального виховання вивчали П.Еббс, М.Роюз, Е.Уілсон, Е.Сторр, 
Л.Рейд, Р.Пбсон, В.Штейн та інші. 

Моральне виховання досліджувалось у різноманітних його аспектах. Разом з тим процес інтеріозації 
(від лат. interior – внутрішній, перехід ззовні всередину), логіка та умови моральних норм, що склалися в 
суспільстві, у внутрішній світ особистості залишаються недостатньо дослідженими. 

Формування основ моральних якостей людини починається ще в дошкільному дитинстві. Від того, 
наскільки успішно здійснюється цей процес, у більшості залежить подальший моральний розвиток дітей. 
Важко із самого початку формувати в дитини необхідні моральні почуття, уявлення, поняття і на їхній 
основі вчинки, які відповідають нормам поведінки громадянина суспільства. 

У дошкільні роки під керівництвом дорослих дитина набуває початковий досвід поведінки, ставлення 
до близьких людей, однолітків, речей, природи, засвоює моральні норми. Керуючи діяльністю дітей, 
вихователь формує у них такі важливі для людини риси, як любов до Батьківщини, доброзичливість і повагу 
до оточення, дбайливе ставлення до результатів праці людей, бажання посильно допомагати їм, активність 
та ініціативу в самостійній діяльності. 

Відповідно до змісту державного стандарту освіченості випускника дошкільного закладу Базового 
компонента дошкільної освіти складена програма „Моє довкілля”. 

Метою навчально-виховної роботи за програмою „Моє довкілля” є засвоєння узагальнених уявлень про 
довкілля (природне, предметне, соціальне) і місце в ньому людини, духовну спадщину, формування потреби 
пізнати свою країну, довкілля; свідоме ставлення до інших людей, природного й соціокультурного 
середовища, до традицій і звичаїв українського народу; особистості культури й культури поведінки в 
довкіллі. 

Зростання ролі моральних засад у всіх сферах соціального життя – істотна ознака духовного 
оздоровлення суспільства. Демократизація і гуманізація суспільних відносин – важливі процеси сучасності. 
Реалізація ідеї видатних гуманістів світу про людину як найвищу цінність пов’язана з проблемами 
виховання підростаючого покоління в дусі моральних ідеалів. 

Період оновлення суспільства – це й час переоцінки та оновлення моральних цінностей. Адже численні 
вияви бездушності, моральної безпринципності й навіть злочинності мають єдиний виток – бездуховність. 
Причини моральної деградації не стільки у відсутності виховання, скільки в його невідповідності справжнім 
духовним цінностям та інтересам людей. Виховання, засноване на закликах, гаслах, а також на заборонах і 
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покараннях, не просто безрезультатне, – воно призводить до протилежного ефекту – породжує моральний 
формалізм. 

У вихованні дитини з перших років життя велике місце займає формування моральних почуттів. У 
процесі спілкування з дорослими виховується почуття прихильності та любові до них, бажання діяти згідно 
з їхніми вказівками, робити їм приємне, стримуватися від вчинків, які засмучують близьких людей. Дитина 
відчуває хвилювання коли бачить засмучення або незадоволення її пустощами, помилкою, радіє усмішці у 
відповідь на свій позитивний вчинок, задоволення від схвалення близьких їй людей. Емоційна чуйність стає 
основою формування у неї моральних почуттів: задоволення від гарних вчинків, схвалення дорослих, 
сорому, засмучення, неприємних переживань від свого поганого вчинку, від зауваження, незадоволення 
дорослого. У дошкільному дитинстві формується також чуйність, співчуття, доброта, радість за інших. 
Почуття спонукають дітей до активних дій: допомогти, виявити турботу, увагу, заспокоїти, порадити. 

На сучасному етапі як у вітчизняній, так і у зарубіжній психолого-педагогічній науці активізувалися 
пошуки способів морального виховання дітей дошкільних навчальних закладів. Тому існує необхідність в 
узагальненні набутого теоретичного та практичного досвіду, який є важливим для подальшого вивчення 
проблеми морального виховання старших дошкільників, що й зумовило вибір нашої теми 
„В.О.Сухомлинський про моральне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи”. 

Мета цього дослідження – дослідити й апробувати найбільш ефективні способи формування моральної 
вихованості дітей старшого дошкільного віку засобами природи, започатковані В.О.Сухомлинським. 

Ми виходимо з припущення, що ефективне формування моральної вихованості дітей старшого 
дошкільного віку можливе, якщо впроваджувати педагогічний досвід В.О.Сухомлинського, який 
рекомендував за допомогою засобів природи підвищувати рівень знань дітей про моральну вихованість і 
створювати умови для їхньої реалізації, а саме: добір засобів природи з урахуванням індивідуальних та 
вікових особливостей дітей, створення доцільного середовища, урахування інтересів дітей та вміле 
керівництво ознайомленням дітей з природою. 

У дослідженні ми використовували такі методи: теоретичні – вивчення, аналіз й узагальнення наукової 
та методичної літератури з проблеми морального виховання; емпіричні – спостереження за діяльністю 
вихователів та дітей у ході експериментальної роботи, психолого-педагогічний експеримент з морального 
виховання дітей засобами природи за методикою В.О.Сухомлинського; статистичні – якісний і кількісний 
аналізи результатів експериментального дослідження. 

Виклад основного матеріалу. На всіх етапах розвитку суспільства мораль, як і право, політика, 
традиції, звичаї, є важливим регулятором людської поведінки, людських стосунків, а моральність (моральна 
практика) – одним із критеріїв оцінки чеснот людини. 

Мораль (лат. moralis – моральний, від mos (moris) – звичай, воля, закон, властивість) – система поглядів, 
уявлень, норм, оцінок, які регулюють поведінку людей; форма суспільної свідомості [1, 323]. 

Поєднуючи в собі моральну свідомість, моральну практику, моральні стосунки, мораль як складний 
феномен реалізується в реальному бутті людини, її повсякденній взаємодії з соціумом, з природою, 
аналітичному баченні себе, своїх помислів і дій. Щодо цього однаково важливі й усвідомлення норм і 
принципів загальнолюдської моралі та моралі середовища, у якому живе людина, і дотримання їх у 
повсякденній практиці, і послуговування ними в оцінці реалій суспільного буття, людських учинків, у тому 
числі своїх. Такі якості не передаються генетично, вони формуються в процесі соціалізації людини під 
впливом багатьох соціальних інститутів, передусім у процесі виховання і самовиховання. „Процес 
морального виховання, – за твердженням В.О.Сухомлинського, – є передачею від покоління до покоління 
моральних цінностей людства” [4, 442]. 

Тільки-но людина почала усвідомлювати своє „Я”, одразу була змушена перейматися проблемами 
взаємодії з іншими людьми. Перші норми моралі формувалися в умовах розвинутої родової общини як 
звичаї. З часом виховний досвід багатьох поколінь створив відповідні нормативи, ідеалом яких є чесна 
людина-трудівник, а норми моралі набули характеру традицій. 

Протягом усієї історії людства ці проблеми хвилювали найвидатніших його мислителів. А стихійні 
спроби акумуляції емпіричного досвіду втілені в етнопедагогіці. Вона репрезентує омріяний народом ідеал 
досконалої особистості – носія найкращих людських рис. Сила виховного народного ідеалу полягає у його 
простоті, зрозумілості дорослому й дитині. 

Виховний ідеал кожного народу, стверджував В.О.Сухомлинський, має певні особливості, зумовлені 
його історичним буттям, господарською практикою, географічним розташуванням. Але моральне, смислове 
ядро його у всіх народів спільне. В уявленнях народу справедливість, повага до людей, доброта, чесність, 
щедрість, вірність, любов, відвага завжди перемагають злі сили. Видатний педагог підкреслював, що 
народна мораль засуджує брехунів, нікчем, наклепників, зрадників, лицемірів, тих, хто не поважає старших, 
насміхається над іншими. 
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Народна практика використовує з виховною метою трудові будні та свята. Для неї всі люди незалежно 
від віку можуть бути і вихованцями, і вихователями. Головним педагогом є думка громади, у якій 
народжується, росте, виховує своїх дітей людина, а критеріями оцінки є вироблені віками моральні норми 
(уявлення про добро і зло). Належачи до громади, кожна людина є своєрідним педагогом, оскільки бере 
участь у виробленні думки про інших людей. Важливими чинниками морального виховання є історична 
пам’ять, традиції роду і сім’ї, бо кожна людина несе в собі колективну пам’ять поколінь. Метою виховання, 
за твердженням вченого, у народній педагогіці є формування усвідомлення належності до коренів роду й 
народу, значущості таких людських чеснот, як голос совісті, обереги, любов матері. 

Виховання моральності починається з раннього дитинства („Бережи честь змолоду”). Головну 
відповідальність за виховання дітей несуть батьки, вважав В.О.Сухомлинський. Народний ідеал всебічного 
розвитку особистості, на його думку, втілений в усній народній творчості, яка високо поціновує шляхетні 
риси людини, засуджує все, що підриває моральні устої. Джерелом виховного досвіду народу педагог 
називав прислів’я, приказки, пісні, казки, загадки, які влучно, змістовно й цікаво репрезентують такі 
моральні категорії, як „добро” і „зло”, „правда” і „кривда”, „совість” і „безчестя”. Благо добра і 
недопустимість зла утверджують у душі дитини змалечку („Добра справа і у вогні не горить, в у воді не 
тоне”). 

Чи не найголовнішим чинником морального виховання, за глибоким переконанням 
В.О.Сухомлинського, є в народній педагогіці праця, котру тлумачать не лише як джерело матеріальних благ, 
а і як категорію моралі. У колискових піснях котику наказують працювати (дитиночку колихати, дрова 
рубати, піч топити, грядку копати, рибку ловити та ін.). Котик, який працює сумлінно, одержує пошану від 
людей (він буде черевички шити, а „люди будуть купувати, люди будуть шанувати”). В.О.Сухомлинський 
зазначав, що народна педагогіка „знає, що дитині посильне і що непосильне”, бо в ній органічно 
„поєднується життєва мудрість з материнською і батьківською любов’ю”. Вона „не боїться, що праця 
втомлює, вона знає, що праця неможлива без поту і мозолів”. У ній утверджується і те, що праця, вимагаючи 
від людини великого старання, сили, відповідальності, є не тільки важкою, а й радісною. Важливим засобом 
народного трудового виховання, у якому діти беруть участь разом із дорослими, є трудові свята, що 
розкривають дітям роль і значення праці в житті народу, ознайомлюють з основними видами традиційних 
трудових занять, демонструють результати зусиль дорослих, виховують повагу до праці й бажання 
трудитися. 

Виховну функцію, за твердженням вченого, виконує гуманістична спрямованість народної педагогіки. 
Надзвичайно цінними щодо цього є народний кодекс моралі, усна народна творчість: пісні, пригоди 
казкових персонажів, прислів’я і приказки, повчання, які легко сприймаються і запам’ятовуються; 
образність і точність загадок. Народна педагогіка, на думку В.О.Сухомлинського, прилучає дітей до 
моральних цінностей через заохочення, поради, а не примус, вона активізує самостійність дитини („Де 
хотіння, там і вміння”), розкриває силу батьківського прикладу („Яка хата – такий тин, який батько – такий 
син”). 

Педагогічний досвід різних народів у царині морального виховання дітей раннього віку значною мірою 
вплинув на окреслення проблемного поля для наукової педагогіки, яка черпала в етнопедагогіці різноманітні 
мотиви, емпіричний матеріал для широких узагальнень і висновків. 

Василь Олександрович наголошував на необхідності виховання таких „добрих якостей”, як помірність, 
охайність, шанобливість до старших, люб’язність, справедливість, благодійність, терплячість, делікатність, 
уміння триматися гідно, поводитися стримано и скромно. 

Звернення до педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського на сучасному етапі є особливо актуальним, а 
проблема морального виховання засобами природи заслуговує на увагу викладачів університету. 

Так, у процесі проведення семінарських занять із курсу „Історія педагогіки”, анкетування нами було 
встановлено, що студенти із зацікавленням вивчають праці В.О.Сухомлинського. Аналіз педагогічної 
спадщини вченого та власні спостереження засвідчили, що, займаючись питанням формування в дитині 
загальнолюдських моральних цінностей, В.О.Сухомлинський детально вивчив основні впливові умови 
розвитку дитячої психіки та розробив і перевірив на власному вчительському досвіді низку методів для 
підвищення рівня моральної вихованості старших дошкільників. 

В.О.Сухомлинський писав: „Духовне життя, духовне багатство людини визначається багатством її 
справжнього ставлення до навколишнього світу, засобом і характером взаємодії з природою та людиною… 
Від багатства стосунків з навколишнім світом, насамперед від характеру праці й суспільного життя, 
залежить розвиток природжених задатків як передумов індивідуальних нахилів особливості, розвитку її 
здібностей, талантів” [2, 60]. 

Знайомство з педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського засвідчило, що вдумливий педагог 
справедливо вважав одним із вирішальних стимулювальних факторів впливу на моральний світ дитини – 
природи. 
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Видатний педагог радив змалку виховувати в дітей чесність, правдивість, доброту й чуйність, любов і 
повагу до старших. „Добрі почуття своїм корінням, сягають у дитинство, а людяність, доброта, лагідність, 
доброзичливість народжуються у праці, турботах, хвилюванням про красу навколишнього світу” [3, 60]. 

Використовуючи емпіричні науково-експериментальні методи, нами був проведений пошуковий 
експеримент з метою виявлення, які створюються умови в дошкільних закладах освіти для ознайомлення 
дітей старшого дошкільного віку з природою, на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в 
результаті чого діти засвоювали б моральні норми поведінки й могли б виховувати в собі почуття 
відповідальності. 

У зв’язку з цим нами були переглянуті календарні та перспективні плани вихователів старших груп 
дошкільних закладів (м. Миколаїв), проведені спостереження за організацією занять і бесід про природу, 
екскурсій у парк, за працею дітей у куточку природи й на ділянці біля садка. 

Кількісні результати одержаних даних наводемо в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Пізнавальна діяльність про природу. 
 Види пізнавальних заходів 
 
 

заняття бесіди екскурсії праця у куточку 
природи 

праця на ділянці 

Заплановано 9 5 2 2 2 
Спостереження за 
заходами 

3 8 3 4 2 

 
Як видно з таблиці, вихователі дошкільних закладів віддають перевагу проведенню занять та бесід про 

природу, а екскурсіям і самостійній праці дітей приділяють менше уваги. 
Тому критеріями моральної вихованості старших дошкільників нами визначено: уміння спілкуватися та 

почуття відповідальності. З кожним із критеріїв визначено показники: 
1. СПІЛКУВАННЯ: з однолітками; з молодшими; з дорослими. 
2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: перед однолітками; перед молодшими; за доручену справу. 
Для діагностики моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку були підготовлені завдання за 

означеними критеріями, оцінка виконання яких відбувалася за відповідними показниками. 
На кожен показник дітям пропонувалися діагностичні завдання (по З завдання на кожен критерій 

моральної вихованості). Діагностичні завдання давалися дітям контрольної та експериментальної груп. Для 
визначення критеріїв спілкування, наприклад: 

Завдання 3. Подорож до осіннього парку. 
Мета: з’ясувати вміння спілкуватися з дорослими, розвивати образну уяву, мислення, міркування, мову 

дітей, уміння послідовно висловлювати свою думку. 
Попередня робота. Спостереження та хвилинки милування в природі. Використання художнього слова: 

читання творів В.О.Сухомлинського. Розгляд ілюстрацій, бесіди за ними. Відгадування та складання 
загадок. Складання описів, казок віршів, цікавих історій та вражень від спостережень у природі за 
самостійно вибраним сюжетом. Виразне читання та колективне обговорення казок. 

Скласти разом з батьками казку, вірш або цікаву історію „Пригоди в осінньому лісі”. 
Тепер розглянемо виконання завдань за критерієм: відповідальність. 
Завдання 1. Посадка цибулі. 
Мета: з’ясувати відповідальне ставлення до товаришів. 
Зміст: напередодні дітям запропоновано було принести з дому по одній цибулі для того, щоб посадити 

їх у куточку природи групи. Однак не всі діти принесли цибулю, а декілька дітей принесли по дві цибулини. 
Експериментатор пропонував дітям самим домовитися між собою. Дітям надається можливість приймати 
рішення діяти самостійно. 

На основі одержаних кількісних даних за всіма показниками (спілкування з однолітками, спілкування з 
меншими від себе, спілкування з дорослими, відповідальність перед однолітками, відповідальність перед 
молодшими, відповідальність за доручену справу) ми визначили три рівні моральної вихованості. 

Достатній рівень – дитина вільно спілкується з однолітками й не лише розуміє значення 
відповідального виконання доручення, а й задоволена своєю поведінкою. Вона ініціативна, наполеглива, 
досягає успішного результату. В спілкуванні орієнтується на інших, відчуває, коли необхідна її допомога, 
вміє співчувати, турбуватися, творчо ставитися до справи, знає і використовує моральні норми. 

Середній рівень – дитина знає моральні норми, дотримується їх, але лише в присутності дорослого. 
Вона вміє пристосовуватися до вимог дорослих, орієнтується на моральні норми, заразом оцінюючи 
можливість використання їх у корисливих цілях. 
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Низький рівень – характеризується неорганізованістю спілкування. Дитина прагне до контакту з 
однолітками, проте не має достатнього досвіду для його встановлення, за першої ліпшої нагоди прагне 
уникнути того, чого від неї чекають, легко кидає доручену справу. Власні інтереси ставить понад усе, не 
бачить у моральних нормах сенсу. 

Експериментальні матеріали свідчать про недостатність умінь дітей старшого дошкільного віку в 
спілкуванні з однолітками, з меншими від себе та з дорослими. Елементи відповідальної поведінки 
виявляються нечітко й характеризуються або нестійкою орієнтацією на дотримання моральних норм, або ж 
на використання їх з корисливою метою, наприклад, щоб уникнути покарання, запобігти негативній реакції 
дорослих на неправильний вчинок тощо. 

Виходячи з власних досліджень, уважаємо, що особливу увагу слід звертати на формування емоційних 
передумов моральної поведінки. У дітей слід формувати здатність розуміти, відчувати зміст складної або 
конфліктної ситуації, адекватно реагувати на її позитивні та негативні аспекти. У дошкільний період власні 
вчинки починають викликати в дитини певні емоційні стани: радість, піднесення або ніяковість, 
усвідомлення провини ... Саме в цих емоційних станах можна розгледіти перші вияви відповідальності. У 
дітей слід формувати емоційне ставлення до ініціативної поведінки, орієнтованої на норму моральної 
відповідальності. Діти не знають моральних норм, не дотримуються їх, а якщо і дотримуються, то лише в 
присутності дорослого. Вони за першої ліпшої нагоди прагнуть уникнути того, чого від них чекають, легко 
кидають доручену справу, не бачать у моральних нормах сенсу. У зв’язку з цим наше подальше дослідження 
було спрямоване на пошук способів усунення цих недоліків. 

Ознайомлення дітей з природою здійснює певний позитивний вплив на результат морального 
виховання. Воно розглядається як специфічна форма організації виховного процесу, яке розвиває 
педагогічні принципи реалізації змісту та цілей виховання, ураховуючи індивідуальні особливості дітей. 

Дослідження допомогло виявити умови, що сприяють ефективному розвитку моральної вихованості 
дітей: дотримання екологічних вимог, турбота про тварин живого куточку, догляд за рослинами, уміле 
керування самостійною працею дітей тощо. 

У процесі дослідження було простежено й деякі закономірні тенденції: темпи засвоєння норм моральної 
поведінки в багатьох випадках визначається частотою повторень їхнього виконання. 

Висновки. Осмислення прогресивних ідей минулого із сучасного погляду є необхідною умовою для 
розуміння нових проблем, що висунуті реаліями сьогодення. Тому ми вважали за доцільне розглянути їх. 
Аналіз стану проблеми в сучасній та зарубіжній літературі допоможе визначити актуальність питання, яке 
вивчається. 

Прийняття дитиною моральних норм, перетворення їх у регулятор поведінки – одна з найважливіших 
ланок у виховному процесі, у формуванні моральної вихованості старших дошкільників засобами природи. 
Проведене дослідження дає підставу розглядати засвоєння норм моральності як процес оволодіння 
моральними цінностями, що являють собою об’єктивні суспільні цінності, втілені в моральні стосунки, 
норми. Оволодіння це відбувається в процесі діяльності, в інтеграції об’єктивних цінностей як особистісних. 
Усвідомлення особистісного смислу діяльності сприяє утворенню інтелектуально-емоційних зв’язків, 
засвоєнню об’єктивної моральної цінності. Відбувається, таким чином, вибіркове засвоєння моральних норм 
саме як ціннісних для особистості (суб’єктивно усвідомлених такими). Перетворення громадського смислу 
моральної діяльності в особистісний полегшує засвоєння моральних цінностей. 

Старший дошкільний вік через властиві йому психічні новоутворення, особливості соціального 
розвитку є синзетивним для морального виховання, перетворення моральних норм у регулятор поведінки. 
В.О.Сухомлинський не лише теоретично, а й практично довів, що перебування дітей у природі сприяє 
моральному вихованню старших дошкільників. Він одним із перших обґрунтував роль природи як частини 
педагогічної системи. 
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Микола СОЛОВЕЙ 

ПОГЛЯДИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 
НЕГАТИВНОГО ВЧИНКУ ПІДЛІТКА 

Останнім часом у розвитку суспільства посилилися негативні тенденції, що провокують відхилення у 
поведінці  різних соціальних груп людей. Аналіз цієї проблеми вказує на те, що в цьому контексті особливе 
місце посідає зростання асоціальної поведінки підлітків, яка проявляється, насамперед, негативних вчинках 
і звичках. За умов неналежної превентивної і колекційної роботи така поведінка переходить в антисоціальну 
й навіть злочинну. 

У педагогічній практиці доводиться натрапити на різні за характером, моральною та етичною 
значущістю вчинки дітей і підлітків. Їх відносять до позитивних або негативних. Такий поділ є дуже 
умовний і суб’єктивний, бо критерії, за якими здійснюється оцінка, не визначені й залежать від вчителя, 
вихователя, їхньої кваліфікації, досвіду. Робота з негативним вчинком, зазвичай розпочинається з його 
оцінки. За більш ніж двадцятип’ятирічний період роботи в школі та в управлінні освітою нам довелося 
бачити сотні справ, де педагогічно неправильна оцінка вчинку викликала у вихованців непередбачувану 
поведінку, яка виявлялась у недовірі до вчителів, зростанні агресивності, депресій, інших негативних станів 
підлітків. Траплялись випадки, коли оцінювання негативних вчинків переростало в глибокий конфлікт, 
розв’язання якого закінчувалося судовим процесом.  

В одній із сільських шкіл восени під час прибирання клумб від старих посохлих рослин учениця 9-го 
класу відлучилась і деякий час була відсутня. Коли повернулась, учитель у грубій формі зробив зауваження 
і перед учнями класу почав проводити виховну роботу. Учениця намагалась висловити свою думку, але він, 
втративши контроль над емоціями, вилаяв її брутальними словами. Дівчина залишила урок, розповіла про це 
батькам, які подали на вчителя до суду. В іншому випадку учень відмовлявся працювати на уроці, на 
зауваження відповів грубістю. Вчитель не справився з емоціями і набив десятикласника, по обличчю. 
Справа завершувалась у суді.  І такі факти непоодинокі.  

У процесі їхнього налізу з’ясовується, що люди, які взяли на себе велику місію вихователя, не 
розуміють соціально-психологічну природу вчинку, не володіють технологією роботи з підлітками, які 
відхиляються від усталених норм поведінки. Найчастіше виправдовують свої дії невихованістю учнів. Проте 
власної частки вини в цьому, як правило, не бачать. Іноді посилаються на досвід А.С.Макаренка,  у якого 
практикувалось колективне обговорення  негативних вчинків вихованця. При цьому не звертають увагу на 
те, що то був інший час, інша категорія (контингент) підлітків. Зрештою не знають, що  сам Антон 
Семенович у гострих ситуаціях вдавався  до індивідуальної роботи і лише тоді, коли «…вихованець свідомо 
порушує інтереси колективу…, якщо ніякі бесіди не допомагають, треба щоб з протестом проти порушника 
виступили члени колективу», стверджував видатний педагог [1, 42]. 

Намагаючись розв’язати назрілі конфліктні ситуації ми помітили наскільки правильними й 
перспективними є позиція і думки В.О.Сухомлинського, який бачив сутність проблеми негативного вчинку 
в гуманітарній, духовній сфері особистості, що зростає. У творах Василя Олександровича знаходимо низку 
суджень, які концептуально вказують насамперед на способи попередження і недопущення негативного 
вчинку. При цьому, за умови, що вчинок стався, він не відкидає, скажімо, колективне обговорення, але 
розширює і доповнює традиційні для того часу погляди на проблему негативного вчинку й доцільність його 
обговорення в колективі. Як педагог-гуманіст, він виходив із священного права особистості на власне 
духовне життя, недопустимість втручання  у глибинні процеси  боротьби добра і зла, що переживає кожна 
особа, яка допустила відхилення у поведінці. Аналізувати такі вчинки, підкреслював Василь Олександрович, 
справа складна й вимагає не тільки глибоких теоретичних знань у галузі вікової психології, а й володіння 
відповідною педагогічною технікою.  

На першому місці стоять знання про причини негативного вчинку, його мотиви та обставини 
розгортання. В.О.Сухомлинський наголошував: «Є сфери духовного життя дитини, які, на наш погляд, не 
варто виносити на загальний огляд. До них ми відносимо: погану поведінку, причини якої проблеми сімї 
дитини або підлітка, особливо загострення стосунків  між батьком і матір’ю, негожу поведінку, або окремі 
вчинки, якщо причина їх криється в душевному надломі дитини, що об’єктивно є протестом дитини проти 
грубощів, сваволі або помилок батьків чи вихователя; відставання дитини в навчанні у тому випадку, коли 
вона хоче, але не може  впоратись із завданнями; вчинки пояснення яких вимагає розповіді про глибоко 
особисті стосунки дитини і особливо підлітка із своїм другом. Абсолютно недопустимо вимагати від 
вихованця, щоб він розповідав про те, чого не може по справжньому зрозуміти як соціальне або моральне 
явище» [2, 626].  
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Василь Олександрович досить категоричний у своєму ставленні до колективного обговорення 
негативних вчинків учнів і бачив у таких підходах спрощення складного процесу виховання. Він звертав 
увагу на те, що в багатьох школах учень, викликаний для обговорення перед усім класу, а то усієї школи 
відчував, що на нього хочуть вплинути не стільки для його блага, скільки для науки іншим і наголошував на 
необхідності глибокого аналізу мотивів вчинку, а не його формального обговорення. Неглибокий аналіз та 
оцінка дій колективу в таких ситуаціях з боку вчителя веде до перетворення колективних обговорень у 
лицемірство з досить негативними наслідками. Виливається це, зауважував Василь Олександрович, або у 
покарання, або в пустопорожню обіцянку винуватця «більше так не робити» [3, 544]. 

В.О.Сухомлинський підкреслював, що за умов формального колективного обговорення окремих 
вчинків можливі негативні наслідки для морального розвитку тих, хто бере участь у такому обговоренні.  
При формальній організації справи, підкреслював він, «… у дітей утверджується бездумність, 
безсердечність. Це  розбещує колектив, виховує лицемірів, базік, готових говорити про що завгодно і давати 
будь які обіцянки» [3, 626]. 

Розгляд негативного вчинку в колективі для В.О.Сухомлинського насамперед морально-етичний 
процес. До його організації він підходив дуже виважено й диференційовано, залежно від обставин, ситуації і 
віку дітей. Привертає увагу, скажімо, досвід товариського «суду честі», який діяв у Павлиській школі. На 
нього покладався обов’язок  давати принципову оцінку негативним вчинкам і діям старшокласників. 
Розгляд справи ззовні  нагадував справжній суд. Але відрізнявся від справжнього відсутністю покарань. 
«Вирок» завжди являв собою процедуру засудження дій, вчинків, і це вважалося найсуворішим покаранням. 
Аналізуючи результативність цього шкільного судочинства, педагог писав: «Суд честі має великий вплив не 
лише на вихованців, що допустили порушення норм моральності, а й на весь колектив. Справа не лише в 
тому, що юнаки і дівчата свідомо прагнуть до гарних високоморальних вчинків, а й у тому, що в колективі 
підвищується чутливість, сприйнятливість до морального аспекту явищ навколишнього світу, до моральної 
оцінки вчинків» [4, 378]. 

Отже, за В.О.Сухомлинським, розгляд негативного вчинку в колективі (перед колективом) можливий, 
але при цьому вихователь має усвідомити всю психолого-педагогічну складність цієї процедури й детально 
продумати, розробити відповідну технологію впливу. Необхідно домагатися того, щоб  під час аналізу і 
розбирання вчинку підлітки не тільки побачили і усвідомили моральну оцінку, яка має випливати із ідеалу, 
але й ствердилися у своїх переконаннях. 

Насамперед вчинок має бути глибоко осмисленим та оцінений з погляду його гуманістичної сутності. 
Обговорення має відбуватись не ради обговорення, а для творення нової позиції особистості, яка зростає. 
Прийнявши рішення про обговорення, вихователь має прогнозувати наслідки такої роботи як з точки зору 
індивідуальних особливостей вихованця, так і з погляду готовності колективу прийняти таке обговорення і 
зрозуміти моральну сутність проблеми.  

З цією метою колектив треба підготувати до обговорення, щоб розібратися у суті справи, а не 
виголошувати промови.  

У процесі обговорення необхідно дотримуватися педагогічного такту, стимулювати відвертість і 
доброзичливість у виступах, звертати увагу на  зло, вчинок, який допустила особа. 

Як педагогічний закон, звучить думка В.О.Сухомлинського щодо попередження звинувачувальної 
тенденції у ставленні до учнів. «Не зламати, а підняти, підтримати, не знеособити духовні сили дитини, а 
утвердити почуття її гідності – тільки так треба використовувати свою владу над дитиною. Якщо дитина 
робить щось не так, як вогню бійтесь сильних, вольових засобів впливу на неї. «Сильні» засоби свідчать про 
ваше безсилля… Хай не приваблює вас перспектива побачити рухливого, сміливого невгамовного пустуна 
згаслим і приголомшеним, із сумними очима, зігнутим і нещасним. Погана ця перспектива! Як найвищу 
цінність бережіть гордість, недоторканість особистої честі дитини» [3, 633]. 

Погляди й досвід педагога на розв’язання проблеми вчинків особистості підлітка має велике практичне 
значення  У працях Василя Сухомлинського ми знаходимо важливі положення, у яких розкриваються 
малопомітні, але серйозні й небезпечні помилки, яких припускаються з приводу засудження помилок 
особистості тих чи інших вчинків, котрі вона допустила. Він дає не тільки теоретичний аналіз, але й  вказує 
на необхідність замислитись над можливими для підлітка наслідками. Це, наприклад, стосується 
висміювання недоліків чи помилок окремих учнів. «Вдаватись до висміювання як до спеціального засобу 
впливу колективу на особистість необачно ще й тому, що кожний вчинок яким би  осудливим він не був, має 
свої глибинні причини й джерела, серед яких нерідко буває тяжка, далеко прихована душевна травма. В 
таких випадках висміювання завдає нової травми» [3, 545]. 

Теоретичне значення позицій В.О.Сухомлинського полягає у тому, що він стояв на засадах 
гуманістичної філософії, наполягав на необхідності виявляти повагу до відмінностей людей, враховувати 
неповторності кожної особистості, проникати в глибинну сутність мотивації поведінки й конкретних дій 
підлітка, юнака чи дівчини. 
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З узагальнення теоретичних положень В.О. Сухомлинського випливає твердження про недопустимість 
легковажного, непродуманого ставлення педагогів до колективних обговорень дитячих вчинків. Це складна 
справа, яка вимагає від педагога глибокого попереднього аналізу, підготовки й прогнозування наслідків. 
Обговорення вчинку в колективі допустиме лише тоді, коли всі засоби впливу вичерпані й виявилися 
неефективними, коли педагог впевнений у позитивному вирішення проблеми. В усіх інших випадках треба 
створювати умови для запобігання негативним вчинкам.  

Виходячи з теоретичних позицій В.О.Сухомлинського, на нашу думку, основою попередження 
асоціальної поведінки і негативних вчинків він убачав копітку працю з формуванню морального ядра 
особистості, її свідомості, її моральної поведінки, яка протягом тривалого періоду в типових чи змінних 
ситуаціях характеризується сукупністю вчинків, які мають моральне значення. При цьому, важливо, щоб 
особистість за будь-яких обставин самоусвідомлювала моральну сутність дії, незалежно від того здійснені 
вони навмисно чи ненавмисно, на основі моральних чи аморальних потягів. Необхідно домагатися того, щоб 
така внутрішня робота була потребою сумління й совісті особи. 

Відомо, що проблема совісті у виховній спадщині В.О.Сухомлинського має широке світоглядне 
звучання. Василь Олександрович  розглядав совість як феномен, у якому сконцентровані воля, розум, емоції, 
називав її «…внутрішньою потребою діяти так як корисно, потрібно, красиво людям», силою, яка 
«примушує дитину, переконавшись у відсутності ящика для сміття, сховати недогризок у кишеню» [4, 19]. 
Совість, на думку педагога, немислима без  постійного нагромадження в підсвідомості інформації, що 
містить у собі благородну людську поведінку: любов до людини, прагнення до взаємодопомоги, відразу й 
непримиренність до насильства над людиною, глибока повага до старих і кволих, співчуття. 

Безперечно, що в основі такої сили лежать знання моральних норм, моральні цінності, морально-етичні 
переконання. Совість підкоряється свідомості, розумові – «цареві в голові», як говорить народна мудрість. 
Та нікчемний цар, зауважував В.О.Сухомлинський, якщо йому немає ким царювати, якщо механічна, 
логічна, емоційна пам'ять не збагачується фактами благородної людської поведінки, яка є багатовіковим 
досвідом роду. 

Аналізуючи позицію вченого щодо совісті, ми розглядаємо її  як сукупність елементів (своєрідних 
«електронів») морального ядра, які  активують систему контролю поведінки, самоаналізу й 
самовідповідальності. Відповідальність перед власною совістю, за В.О. Сухомлинським, має збігатися з 
відповідальністю перед колективом. Якщо ж такого не відбувається, то людина живе в супереч голосу 
власної совісті. Відчуваючи відповідальність перед собою, навпаки гостріше розуміє і переживає норми й 
правила суспільства, громадського та колективного життя. 

За В.О.Сухомлинським, не стільки колектив, як особистість на основі морального самоаналізу, 
самовідповідальності розв’язує проблему негативного вчинку. Але для цього її (особистість) треба готувати.  

У своїй творчості вчений часто звертає увагу на необхідності  формування саме здатності до 
самооцінки вчинку. Дії вихователів мають бути спрямовані на мотивацію самовиховання особистості. 
Юнаки і дівчата, наприклад, підліткового віку, набувши значного емоційного досвіду, прагнуть не тільки 
керувати ними, давати моральну оцінку  своїм бажанням, а й виховати в собі високоморальні почуття. Отож, 
вихователь всіма силами зобов’язаний підтримати зросле прагнення особи до самооцінки вчинків і думок, 
поглиблювати таке важливе почуття, як почуття обов’язку, виробляти здатність давати моральну самооцінку 
поведінки на основі такого глибокого морального почуття, як совість, що ґрунтується на усвідомленні норм 
моральності, моральних звичках і переконаннях. 

Цьому аспекту педагогічної роботи В.О. Сухомлинський присвячував спеціальні бесіди, прагнув 
розкрити їхню суть у такому емоційному забарвленні, щоб спонукати до правильних, добрих вчинків. У цих 
бесідах Василь Олександрович неодноразово підкреслював, що шлях до задоволення  бажань може привести 
до відкриття світу й життя з двох сторін. Зі сторони добра і зі сторони його антиподу – зла. У першому 
випадку – це радощі близьких, а в другому їх сльози. Тому й переконував підлітків перевіряти свої вчинки 
свідомістю, закликав робити так, щоб людям, які їх оточують було добре, розвивав у своїх вихованців 
почуття відповідальності й вдячності за створені блага, навчав робити добро, створював умови для творення 
благородних вчинків на основі побудови такої системи виховання, яка ґрунтується на доброчинних справах, 
спрямованих на допомогу людям, громаді, суспільству. При цьому його система роботи побудована на  
основі певних цільових установок і зусиль людини, спрямованих на пізнання духовного і матеріального 
світу та відповідних цінностей. 

Василь Олександрович прагнув пробудити у своїх вихованців чутливість, чуйність до всього, що 
відбувається довкола, утвердити яскраву емоційну оцінку явищ навколишнього світу. Він писав, що 
«…Дуже важливо, щоб явища навколишнього світу, особливо взаємовідносини між людьми, не раз 
схвилювавши підлітка, примусили його пережити весь діапазон почуттів – від ніжного співчуття і 
співпереживання чужої біди до обурення злом» [5, 166]. У єдності глибокої свідомості й особистої 
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емоційної оцінки явищ, взаємостосунків між людьми, їхніх моральних якостей він убачав джерело 
моральних звичок як базису самоутвердження, самовиховання, поваги до себе. 

Отже, погляди В.О.Сухомлинського на проблему негативного вчинку дають можливість визначити 
способи і технологію його запобігання. Привертає увагу позиція педагога-гуманіста, щодо 
диференційованого підходу в здійснені процедури колективного обговорення негативного вчинку лише у 
виняткових випадках. Головний же напрям цієї складної роботи В.О.Сухомлинський убачав у формуванні 
моральної самосвідомості, моральних звичок поведінки. Для цього необхідно будувати таку систему 
виховання, яка концептуально і тактично, починаючи з раннього шкільного віку, забезпечувала б творення і 
розвиток доброчинності, здатності до морального самоусвідомлення, розуміння своїх почуттів, переживань, 
до самовиявлення на основі імперативу совісті. «Якщо  вам вдалося досягти того, що дитині наодинці із 
собою стає соромно, соромно самій перед собою за свій осудливий вчинок, якщо дитина  прагне стати 
кращою, а ніж вона є , писав В.О. Сухомлинський, то це означає що ви бачите наслідки свої виховної 
роботи» [6, 304]. 

Безперечно, що для  вироблення такої внутрішньої позиції  має бути створена система виховної роботи, 
яка крок за кроком спрямовує особу на вироблення внутрішньої «Я-концепції», повернутої до світу з позицій 
доброчинності, гуманності й глибокої моралі. Василь Олександрович довів,  що така особистісна сутність 
має бути сформована в дитинстві. В іншому разі особа буде зустрічатися з численними емоційними та 
поведінковими проблемами, а при умові недостатньої або й відсутньої цілеспрямованої роботи, значущої 
для підлітка, сповненої конкретними соціально важливими справами, спрямованими на творення добра для 
інших, можливе і неузгоджене розгортання особистісних програм розвитку, духовна і соціальна 
дисгармонія, відхилення у поведінці, самоізоляція, негативні вчинки і таке інше.  

Як педагог-практик, він плекав таку систему, творив неймовірно велику кількість виховний ситуацій, у 
яких особистість дитини, підлітка привчалася не тільки брати, а й віддавати. Його вихованці постійно 
перебувають у стані матеріального й духовного творення. Ось вони створюють сад матері, ось 
допомагають у сільському господарстві, ось на безплідному горбі заклали виноградник, посадили бузковий 
гай, створили куточок краси, коточок мрій. Кожного разу В.О. Сухомлинський  прагнув до усвідомлення 
цього процесу з позиції моральних цінностей, високого ідеалу, який завжди попереду. Рух уперед, на його 
думку, створює певний романтичний настрій, надихає на подолання труднощів заради власного зростання, в 
ім’я родини, громади, суспільства. З цього приводу він писав: «Якщо ви хочете, щоб в очах підлітків не 
згасав вогник одухотвореності, ніколи не допускайте спокою» [5, 193]. Таким чином, у контексті зусиль і 
подолання труднощів розгортається неймовірно велике поле індивідуального духовного життя, де зростають 
доброчинні мотиви і справи.  

Проведений нами аналіз дає підставу для висновку, що у творчості В.О.Сухомлинського окреслені 
позиції щодо визначення сутності негативного вчинку як відхилення від норм поведінки, методологічно і 
практично обґрунтовані умови розгортання такого виховного середовища, яке сприяє їхньому 
недопущенню. Концептуально ми бачимо  це як процес творення добрих вчинків, у яких виявляється 
турбота, чуйність, співпереживання. При цьому першість належить тим де особистість проявила творчу 
активність заради іншого, чужого, заради суспільного інтересу. Творення цих справ відбувається у 
надзвичайно простій, зрозумілій і доступній системі відносин, які розгортаються за схемою «людина – 
навколишній світ – людина» у близькому середовищі рідного краю, у процесі постійної праці над собою й 
зростанні свідомого, морального ставлення до людей і світу. 
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Тетяна ФІЛІМОНОВА 

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВАЖКИХ ДІТЕЙ 

Важкі, безнадійні, невстигаючі діти, неперспективні. Діти з певними розумовими відхиленнями та 
аномаліями. Які вони, чому вони стають такими? Хто поруч з ними, і що потрібно зробити, щоб їхнє 
дитинство було таким же яскравим і повноцінним, як у більшості дітей. Такі питання хвилювали Василя 
Олександровича з перших днів роботи в школі. Тридцять років пропрацював В.Сухомлинський у школі й всі 
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ці роки спостерігав за дітьми, які потрапляють у категорію “важких”, стають “абстрактними”, шукав шлях 
до них, із року в рік крокував до серця дитини, даючи надію і віру в найкраще. Намагаючись зрозуміти, як 
сприймає навколишній світ дитина і чому їй важко зрозуміти, осмислити, запам’ятати, Василь 
Олександрович шукав зустрічей з такими дітьми поза уроком “багато фактів повсякденного життя школи 
наштовхнули мене на думку, що розуміти всю складність внутрішнього світу дитини не можна тільки на 
уроці: специфіка розумової праці створює тут таку обстановку, що дитина здається не такою, якою вона є 
насправді, – особливо з молодших класів”, – зазначає Василь Сухомлинський [5, 3]. Це стосується дітей, які 
мають певні відхилення у своєму розвитку або мають своєрідний, не схожий на інших шлях розвитку. До 
цієї ж категорії потрапляють і діти, які мають особливі потреби, тобто діти з вадами розвитку – фізичними, 
інтелектуальними. Так складається життя, що таких дітей – як першої, так і другої категорії – стає усе 
більше й більше, і часто педагоги, школа, батьки настійливо шукають відповіді на гострі, а іноді й болісні 
питання виховання таких дітей. І нам видається, що спадщина В.О.Сухомлинського, 90-ліття від дня 
народження якого ми цього року відзначаємо, може стати в нагоді. 

Варто зазначити, що сам Василь Олександрович не виокремлював слова “важкі”, “безнадійні”, “не 
встигають”, “абстрактні” стилістично, і вважав педагогічно некоректно класифікувати дітей за їхніми 
розумовими здібностями: «...для перестрахування слово важкі завжди брали в лапки – так безпечніше. 
Немає важких дітей, – є «важкі» діти, а це далеко не одне і те ж саме…», – пояснював Василь 
Олександрович [9, арк. 4]. 

Уперше до проблем виховання і навчання “важких” дітей та підлітків Василь Олександрович звернувся 
ще на початку 1950-х років, коли це питання почало публічно обговорюватись в педагогічній пресі. Так, 
1953 р. в “Народном образовании” була опублікована стаття “Педагогічна характеристика учня”, де Василь 
Олександрович порушує проблему так званої “трафаретної характеристики”, яку вважають складовою 
особистості “важких” учнів. Скільки таких дітей приходять до школи і бояться своєї “особової справи”, яка 
висить над ними як Дамоклів меч, скільки подиву й радості в дитячих очах, коли з боку директора відсутній 
інтерес до “особової справи”, де відзначаються “недостатні розумові здібності” та ін.  

Така ситуація спонукала Василя Олександровича впровадити в школі складання педагогічних 
характеристик на основі постійних спостережень, уважного вивчення індивідуальних особливостей учнів, 
особливо це стосувалося важких дітей. Головним у педагогічній характеристиці, на думку педагога, повинна 
бути динаміка розвитку здібностей дітей, і важких зокрема. І лише тоді педагогічна характеристика не буде 
простою формальністю, яка лежить в “особовій справі”, а слугуватиме засобом підвищення успішності учня 
і стимулом для подальшого розвитку. 

За 35 років роботи в школі крізь руки й найголовніше «через душу, через серце» Василя 
Олександровича пройшли 107 дітей з пониженою, ослабленою пам'яттю, дітей недоумкуватих, з якими 
проводилася спеціальна виховна робота від  5 (іноді від 3–4) років до 15–16 і до 17–19 років. Саме такий 
великий досвід, кропітка педагогічна робота й наукові дослідження дали змогу виокремити найголовніші 
причини появи «важких» дітей. 

По-перше, це інтелектуальна обмеженість, убогість духовного життя сім'ї, взаємин між батьками й між 
матір'ю та дитиною, батьком і дитиною.  

По-друге, це убогість, обмеженість емоційного життя, що є, на думку Василя Олександровича, однією з 
найважливіших умов пониженої, ослабленої пам'яті. «Вивчаючи виховання в ранньому дошкільному віці, я 
бачив, що окремі діти позбавлені радості відкриття істини, радості й гордості від думки, що вони своїми 
зусиллями щось пізнають, вучомусь переконуються» [1]. Досвід психологічного лікування твердо 
переконали педагога в тому, що найбільший стимулом розвитку дитячого мозку є радість і дитяче 
здивування відкривача істини.  

Діти з ослабленою, пониженою пам'яттю, з неповноцінною функціональною діяльністю мозку не знали, 
що таке гумор, іронія, не розуміли й не відчували комічних положень та обставин. Багаторічні численні 
спостереження привели до висновку, що сміх є «одним з каналів пізнання, одним з поглядів, з яких перед 
людиною відкривається мир у всьому його різноманітті, і якщо людська думка позбавлена цього каналу й 
цього погляду, вона не може розвиватися повноцінно» [1]. 

До неповноцінної функціональної діяльності мозку спонукає відсутність материнського виховання в 
перші два–три роки життя дитини. «Скажу прямо: про цей висновок я наважуюся говорити тільки після 
того, як була вивчена залежність розумових здібностей та особливо пам'яті від характеру материнського 
виховання в декількох тисячах сімей; після того, як ретельному дослідженню піддалися інші умови і 
причини, які могли зробити вплив на розумові здібності і насамперед на спомин» [1]. Тому, на думку Василя 
Олександровича, вкрай необхідна не тільки батьківська педагогіка, але й педагогіка більш приватна – 
материнська, якої потрібно вчити майбутніх матерів. 

Більшість дітей, які потрапляють у категорію “важких”, виховувались у досить благополучних сім’ях, 
але без належної материнською любові, батьківської уваги. Таких дітей оточували всіма матеріальними 
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благами, оберігали від усіх труднощів, які існують і не існують. Світ дітей, як завжди, обмежувався 
спілкуванням або лише зі старенькою бабусею, або лише з іграшками. Найчастіше молоді батьки просто не 
готові до появи дитини, вони не вміють і не знають, як потрібно виховувати немовля, не усвідомлюють, що 
з появою маленької дитини з’являється відповідальність за інше життя, життя, яке дали вони. Прикладом 
цьому є листи, які надходили до Василя Олександровича із усіх куточків колишнього Радянського Союзу від 
батьків, учителів, директорів шкіл. Це були не просто листи, а надія на допомогу, пораду, співчуття. На 
кожен лист Василь Олександрович відповідав, протягом кількох років простежував долю кожної дитини, 
проблеми якої озвучувались.  

Наведемо лише декілька уривків з листів мовою оригіналу, які підтверджують проблему педагогічної та 
психологічної готовність молодих батьків:  

“С рождения ребенка меня волнует его воспитание. Жизнь показывает, что если родители не имеют 
педагогического мастерства, то дитя принесет не радость, а муку. В семье 3 взрослых человека, 3 
воспитателя и каждый по-своему. Мой отец часто говорит: «За одного битого двух небитых дают». Я 
придерживаюсь Вашего учения. Когда ребенок пошел в школу, появились новые вопросы и затруднения в 
воспитании и в душе моей педагогические раздумья. Как выйти из тупика, к кому обратиться, с кем найти 
общий язык? Единственная моя поддержка, что читаю статьи о воспитании. Читая Вашу статью «Сердце 
отдаю детям», для меня многое прояснилось.... (1968 г.) [12, арк. 19–20].  

“Ваша статья «Самый отстающий в классе», напечатанная в «Литературной газете» от 19 августа 1970 
г., вызвала у нас острый интерес и настоятельное желание посоветоваться с Вами. Читая ее, мы видели 
перед собой своего ребенка, сына Сашу, 10 лет, с которым нам приходится очень трудно. Нас охватывает 
тревога, когда мы думаем о его будущем <…> 

Мы с мужем поженились, когда нам было по 20-ти лет. Очень хотели ребенка, сына, и этот сын родился 
у нас в 1960 г…. Я, в сущности, сама еще ребенок, занятый всегда только учебой и отдыхом, книгами и 
развлечениями, оказалась связанной по рукам и ногам. Советчиков вокруг было много, а помощников не 
было… Мы любили сына, но одной любви было мало, нужны были выдержка и терпение, а этого-то у нас не 
было. Мы были не подготовлены к тому, что мы – родители и отныне жизнь наша принадлежит не нам… 
ребенок у нас вызывал раздражение своим криком и тем, что мы должны были быть заняты только им. Из 
педагогической литературы мы знали, что детей баловать нельзя, и ударились в другую крайность – 
слишком были к нему строги. Словом, несмотря на все, казалось бы, благоприятные  условия жизни, наш 
ребенок стал отличаться  от других детей <…> 

Он очень мало разговаривал с нами, играл всегда один. Все попытки «разговорить» его не приносили 
успеха <…>. Нас волновало и то, что он не задавал нам никаких вопросов, у него не было периода от 2-х до 
5-ти, когда все дети становятся «почемучками» <…>. Мы же видели, что все это не так, нам хотелось, чтоб 
он был такой, как все, мы слишком много требовали от него, а отдачи никакой не было. Мы оказались 
плохими родителями и педагогами, такое поведение сына снова и снова вызывало раздражение. Я часто 
срывалась на него, а от этого становилось только хуже. <…> Он стал бояться ходить в школу <…> [13, арк. 
40].  

Різні листи, різні долі, але проблема одна і та ж – психологічна, моральна неготовність молодих батьків 
до виховання дітей, педагогічна неграмотність. Тому дуже важливо і вкрай потрібно проводити з 
майбутніми батьками виховні бесіди. Так, у Павлиській школі було створено школу педагогічної культури, 
куди запрошувалися не лише вчителі, а й молоді батьки. Одне із таких засідань було присвячене найтоншій 
грані виховання – соціально-психологічному захисту дитинства. “Не потрібно боятися цього абсолютно 
ясного відтінку думки: захист дитинства. Є діти, які потребують захисту, захисту їхнього серця, почуттів, 
переживань. Інколи потрібно захищати і життя”, – писав Василь Олександрович у своїй статті “Умійте 
читати душу” [7].  

Дуже важливо, щоб дитина відчула сердечну теплоту, ласку, ніжне слово і найголовніше, щоб вона 
відчула, що вона комусь потрібна, “кожній  дитині хочеться бути першою в чиємусь серці…Нехай маленька 
людина, яка думає, що вона нікому не потрібна, переживе радість, відчувши, що зайняла перше місце у 
вашому серці. Це зніме з її душі те, що психологи називають негативною емоційною домінантою, а 
простою людською мовою це можна назвати так: ваше співчутливе слово розсіє горе” [7, 10]. 

Із року в рік до Павлиської школи приходили діти, які відрізнялися від інших своїм мисленням, 
поведінкою, емоційним переживанням. І таких дітей було багато,  вони не встигали за всім класом, їм важко 
було навчатися, але всі вони були розумними, “їхній розум дивував своєю самобутністю, яскравою 
індивідуальністю світосприйняття” [1]. І з кожним роком Василь Олександрович усе більше переконувався і 
утверджувався у своїй думці, що школа має серйозну ваду: “З хвилини, коли дитина сідає за парту, ми 
класними стінами, дошкою, книгою, зошитом відгороджуємо її від того середовища, у якому відкрилося для 
неї перше джерело живої думки й живого слова, – від природи, від лісу й саду, від тихої діброви й зеленого 
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лугу, від синього неба й гарячої квітки соняшника, від срібного дзвіночка жайворонка й дзюрчання перших 
весняних струмочків” [там само].  

Тому кожного року за два місяці до початку навчального процесу Василь Олександрович збирав 
майбутніх першокласників, і два місяці школою для дітей ставала зелена галявина, прохолодна тінь яблуні, 
тепла й швидка річка, безмежне поле й теплі, дружні очі першого вчителя. «Школа під голубим небом» – так 
Василь Сухомлинський назвав ці подорожі в природу, де головним завданням вчителя було дізнатися про 
індивідуальні особливості кожної дитини, “почати те впізнавання дітей, яке в чутливого розумного педагога 
не зупиняється ні на один день і без якого не можна уявити успішне виховання” [4, 3]. Обмірковуючи 
важливе питання, як пізнати психіку дитину, бачити її духовний світ, вивчати, спостерігати за нею, Василь 
Олександрович прийшов до висновку, що цей процес має проходити в безпосередньому взаємозв’язку з 
навколишнім світом, природою, явищами, людьми.  

Понад тридцять років педагогічної праці переконали Василя Олександровича в тому, що для важких 
дітей потрібна  «інша програма», яка відіграє надзвичайно важливу роль. Випробовувавши багато засобів 
полегшення розумової праці таких дітей, педагог дійшов висновку, що найефективнішим засобом є 
розширення кола читання. Так, працюючи з дітьми III–IV і V–VIII класів, для кожної «важкої» дитини були 
підібрані книжки й статті для читання, які можуть розкрити зміст понять, узагальнень у яскравій, цікавій, 
захопливій формі. “У цих дітей має виникнути якнайбільше запитань про речі і явища навколишнього світу, 
з цими запитаннями вони повинні звернутися до мене – це дуже важлива умова їх розумового виховання”, – 
вважав педагог [8, 459]. Важливо те, що читає «важка» дитина, з чим вона зустрічається в навколишньому 
світі, що здивувало її. Такої вимоги  завжди дотримувався Василь Олександрович у виховній роботі з 
важкими дітьми. 

“Млявість, інертність, кволість нервових клітин кори півкуль головного мозку можна вилікувати 
подивом, зачудуванням, як млявість м'язів виліковують фізичними вправами. Важко сказати, що діється в 
голові дитини, коли перед цією дитиною відкрилось щось таке, що вразило, здивувало її. Але сотні 
спостережень привели до висновку: у момент подиву, здивування вступає в дію якийсь могутній стимул, 
який наче пробуджує мозок і змушує його посилено працювати” [8, 459]. Василь Олександрович склав 
спеціальний задачник для цих дітей, у якому близько двохсот задач, узятих головним чином з народної 
педагогіки. Кожна з цих задач – це захоплива розповідь, переважна більшість з яких не потребує 
арифметичних дій. 

Для дітей, які мали певні проблеми в навчанні, Василь Олександрович укомплектував спеціальну 
бібліотечку, у якій було близько ста книжок і брошур. Згодом було створено другу бібліотечку (близько 
двохсот книжок), де одні книжки й брошури мали прямий зв'язок зі змістом того, що вивчалося на уроках, 
інші не мали безпосереднього зв'язку, а тому їхнє читання В.Сухомлинський розглядав як своєрідну 
гімнастику розуму. 

На допомогу вчителям у навчанні важких дітей, зокрема дітей з уповільненим мисленням та 
обмеженою здатністю до оволодіння знаннями, Василь Олександрович радив застосовувати швидке 
читання. Саме цій проблемі був присвячений психологічний семінар “Психологічні основи швидкого 
читання” (1969), який традиційно проходив у Павлиській школі. В основі навчання швидкого читання 
лежать особливості образного й логічного мислення і взаємозв’язків між ними. “Мислення – це мовчазне 
мовлення, розвивається воно на основі виразного мовлення, а виразне мовлення тісно пов’язане з образним 
мисленням”, – зазначав педагог, тому дуже важливо, щоб опорний образ світу дитини виникав у її мозку 
якнайраніше. Василь Олександрович був переконаний, що існує гостра потреба говорити про застосування 
швидкого читання, бо, як показують спостереження, таким читанням оволодівають, як завжди, щонайбільше 
40% учнів, а інша решта дітей не вміє читати, й перебуває з такою проблемою протягом усього часу 
навчання в школі: “Невміння читати катастрофічно позначається не тільки на успішності, а й на розумовому 
розвитку людини”, – зазначається в проекті рекомендації психологічних семінарів Павлиської школи 
[11, акр.2]. 

Важливою умовою в процесі оволодіння швидким читанням є перехід від першого етапу, коли, 
навчаючись читати, дитина повільно сприймає очима (мозком) букви і склади до другого, власне 
найшвидшого (мовчазного) читання. Як зазначав В.Сухомлинський, дітей, котрі зупиняються на першому 
етапі (або на перехідній фазі між першим і другим етапом) більше, – “це і є трудні учні, трудні в 
інтелектуальному плані: їм важко вчитися, навчання стає для них непосильним, і ніякі мудрування не 
допоможуть. Якщо ж учень до того ж має щось близьке до розумової аномалії спадкового походження, його 
становище стає ще важчим”, тому одним з найголовніших шляхів вирівнювання, згладжування розумових 
аномалій якраз і є швидке читання [11, акр.2]. 

Одним із найкращих засобів, що має потужну стимулювальну силу мислення й пам’яті, поліпшує 
роботу мозку, є поетичне слово – слово поезії, художній твір, казки, народні пісні, легенди та ін. Тому в 
Павлиській школі вже стало традицією кожний вечір збиратися в Кімнаті Краси (так називалися куточки 
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природи, створені самими дітьми) або в Кімнаті Казки та слухати народні казки, створені як самим 
педагогом, так і дітьми.  

Важливим засобом психологічної дії на мозок важких дітей, на думку Василя Олександровича, є творча 
праця – робота рук, у процесі якої здійснюється задум і народжуються нові думки. Багаторічний досвід 
переконав педагога в тому, що в «тисячах комбінацій якнайтонших розумних рухів рук  – один з 
наймогутніших психологічних засобів поліпшення мозку. Розумна рука робить розумним мозок» [1]. Тому 
для розумового виховання важких дітей необхідна спеціальна лабораторія праці, яка має стати лабораторією 
думки.  

На думку педагога, ті риси, завдяки яким дитина має репутацію «важкої», найчастіше не хуліганство чи 
незадовільна поведінка, намагання самої дитини зірвати урок, заважати вчителю, а особливості характеру, 
які є невідокремленими від самої особистості дитини. Таких дітей, на думку Василя Олександровича, 
повністю не переробиш, але в багатьох випадках, ставши «важким» у 1–2 класі, учень так і йде важким до 10 
класу, закінчує школу, йде в життя і потім – часто всім педагогам на здивування – стає чудовою людиною, 
чесною, порядною…» – зазначає педагог у статті «О «трудных» и «невозможных» [10, арк. 4]. Тому до 
важких дітей потрібно знайти свій підхід, вчитель повинен докласти максимум зусиль ніж до інших дітей 
протягом кількох років. «Немає ніякої трафаретної характеристики, яка визначає риси особистості важкого 
школяра; скільки важких дітей, стільки й внутрішніх причин важкості», і якщо педагог є справжнім 
вихователем, а не бездушним формалістом, який намагається в один момент переробити всіх важких дітей в 
«легких», то він завжди знайде в найважчому характері дитини ключ, який і дозволить вплинути на самі 
чуттєві сторони розуму, серця і волі й таким чином «продовжить  із року в рік нелегку, навіть дуже важку, 
але благородну справу виховання» [10, арк. 4]. 

Найстрашніше те, що дитина сама починає звикати до того, що вона “важка”, а тому негативні вчинки 
здійснює просто так, тим самим підтверджуючи вже сформовану думку. Таким був хлопчик Анатолій, який 
з перших днів перебування в Павлиській школі потрапив до категорії “найважчих” вихованців. 
Спостерігаючи за хлопчиком, доля якого дуже хвилювала Василя Олександровича, аналізуючи його вчинки, 
педагог прийшов до висновку, що “це запущений, безпритульний хлопчик ніколи не чув про себе ні одного 
доброго слова. Вдома з перших днів життя вважали його  “покаранням”, “нещастям”, “горем” [3, с.3]. 

У книзі “Важкі долі” (1967), присвяченій проблемам важких дітей, які навчались і виховувались у 
Павлиській школі та які залишилися в серці Василя Олександровича, у вступі зазначено: “Важка дитина – це 
дитя вад батьків, зла сімейного життя, це квітка, яка розцвітає в атмосфері безсердечності, неправди... 
Найчастіше важка дитина – це дитя моральної непідготовленості батьків до народження і виховання дітей. 
Це велике і дуже важливе громадське питання, над яким нам потрібно серйозно задуматися” [6, 73]. 

Певним підсумком багаторічних спостережень і вивчення проблем виховання і навчання важких дітей 
стала стаття Василя Олександровича «Чим лікувати мозок – думкою, працею, творчістю – чи ліками? (деякі 
підсумки 35-річного дослідження)», яка була відповіддю на публікацію в «Литературной газете» статті 
відомого американського психолога Девіда Креча «Опасность станет реальностью» (30 квітня 1969 р.), де 
висловлений його погляд на перспективи «управління інтелектом» в найближчі 5–10 років, та інтерв’ю 
академіка П.Анохіна «В наших силах предотвратить угрозу». 

Василь Олександрович уважав, що такі діти не є людьми приреченими, і був переконаний, що вчити і 
виховувати їх треба саме в нормальній школі. «Я б назвав цих дітей найкрихкішими й найніжнішими 
кольорами в безмежно різноманітному квітнику людства. Не їхня провина, що приходять вони в школу 
кволими і слабенькими. Гуманну місію вихователя я убачав і вбачаю у тому, щоб рятувати цих дітей, 
уводити їх у світ суспільства, духовного життя, краси абсолютно повноцінними і щасливими. Я твердо 
переконаний, що співчуття, просте співчуття до людини стало головним стимулом, який спонукав мене до 
пошуків способів порятунку цих дітей і до наукового дослідження», – зазначав педагог у своїй статті [1]. 

Та  обставина, що всі роки Василь Олександрович працював в одній школі, стала сприятливою умовою 
для психолого-педагогічних досліджень. Це дало можливість досліджувати розумові здібності й 
інтелектуальну працю дітей, батьки яких тридцять п'ять, тридцять, двадцять років тому були його учнями.  

Звертаючись до  молодих учителів, які тільки-но вступають на педагогічну ниву, Василь 
Олександрович застерігав: “не забувай найголовнішого: ми маємо справу з найніжнішим, найтоншим, 
найчутливішим, що є в природі, – з мозком дитини. Ми маємо справу з мислячою матерією, про складну 
організацією якої наука зараз має багато даних, але таємниці процесів мислення ще далеко не вивчені” [5, 3].   

Людина саме тому й стає людиною, що протягом дуже тривалого часу вона переживає період 
дитинства мислення, дитинства мозку, – зазначав Василь Олександрович Сухомлинський. 
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Людмила ХЛЄБНИКОВА 

СЛОВО  ПРО ВЧИТЕЛЯ 

Йшов 1955 рік. Преса сповіщала, що в Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка 
відбудеться захист кандидатської дисертації В.О.Сухомлинським на тему "Директор школи – керівник 
навчально-виховної роботи". Захист пройшов блискуче. Опоненти високо оцінили подане наукове 
дослідження. Так першим в Україні дістав науковий ступінь тоді мало кому відомий директор сільської 
школи в Павлиші на Кіровоградщині Василь Олександрович Сухомлинський. По-різному поставилися до 
цієї події вчені педагогічного Олімпу. Може, хтось і симпатизував йому як людині, але не могли "простити" 
йому того, що він, практичний працівник, став у рівень з ними. Колектив Інституту педагогіки не міг 
похвалитися, що в його складі багато колишніх чи сущих вчителів (хіба що не зраджували школі історик 
І.М.Скрипкін і математик О.С.Дубинчук ), тому нерідко в пресі траплялися статті про "бездітну педагогіку". 

Василь Олександрович часто приїздив у справах до Києва, часом заходив до Інституту педагогіки, але 
оскільки його науковий керівник Г.М.Боришполець помер, а на вчених радах постійно точилися дискусії: 
вчений Сухомлинський чи ні? – мало хто з прихильників авторитарної педагогіки наважувався спілкуватися 
із „сільським директором", і Василь Олександрович скромно стояв у коридорі, чекаючи з кимось зустрічі. 
Саме тому спілкуватися з ним було доступно всім, хто цього бажав. Я, тоді аспірантка, часто бачила його, 
але знайомство відбулося лише 1962 року на конференції, присвяченій 40-річчю піонерської організації. 
Після моєї доповіді "Піонерський оперний театр у сільській школі" Василь Олександрович підійшов, 
привітав з цікавим виступом і довго розпитував про музичне життя в Тарасівській школі, виявив 
задоволення, що я поєдную роботу в НДІ педагогіки з сільською школою. В усі наступні зустрічі ( а їх було 
чимало! ) він жваво цікавився шкільними новинами. Тарасівську восьмирічну школу на Київщині 
очолювала надзвичайно яскрава особистість Н.К.Олійниченко - позапартійна ( що рідко тоді траплялося для 
директора школи ), але згодом заслужена вчителька, де творче життя у школі   завжди вирувало. 

З інтересом ставився Василь Олександрович до традиційних щорічних у Тарасівці  конкурсів класних 
хорів. 

Та особливо захоплював наш оперний ( "Нам би в Павлиш такого ентузіаста!"). Він охоче розповідав, 
що в Павлиші є драмтеатр і ляльковий. „А у Тарасівці ляльковий „розмовляє" французькою!" – парирувала 
я. Василь Олександрович виявляв бажання побувати в Тарасівці. Та, прочитавши його книгу про Павлиську 
школу, відчула, яке там цікаве життя, тому категорично запропонувала: їхати в Тарасівку через Павлиш. 
Василь Олександрович щиро запротестував: "Не хочу, щоб ви розчарувалися!" – "Та Ви ж так гарно пишете 
про Павлиську школу!" І відповідь педагога-романтика: "А хіба я не маю права на мрію?!" У правдивості 
цих слів переконалася, відвідавши Павлиш, коли Василя Олександровича вже не було на цьому світі.  Тоді 
зрозуміла, що, як і Тарасівська школа, привабливість Павлиської  полягала в глибокому проникненні в душу 
дитини, у комфортній атмосфері, де виховували без покарань, на педагогіці добра. Василь Олександрович 
завжди з великою любов’ю і ніжністю говорив про сільську школу, яка є найважливішим, найголовнішім 
вогнищем культури, що задає тон усьому інтелектуальному, культурному й духовному життю села. Село, – 
казав, – починається зі школи, а його культура – з культури сільського вчителя. Тому виховною силою у 
сільській школі є духовне багатство, знання, ерудиція, кругозір  педагога. У бесідах не раз повторював, що 
головне у вчительській праці – любити дітей, зізнавався, що  любить  не "тихонь", які часто бувають 
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пасивними, безініціативними, а жвавих, допитливих, завзятих. У школу учень несе свою безмірну 
допитливість, бажання знати, інтерес, надії. Несе, звичайно, і свої риси характеру, свою гідність, бажання 
швидше стати дорослими. І в цьому йому мав допомогти розумний вчитель. Великим гріхом уважав 
сердитись на учнів, – адже діти – велике чудо природи - дивляться на світ широко розплющеними очима і не 
таять у собі ніякого зла, тому треба радіти, коли вони веселяться, сміються, і горе, коли плачуть. Діти – це не 
мумії, – повторював, – і їм від природи дано більше рухатися, сміятися, веселитися. 

Василь Олександрович охоче ділився своїми шкільними здобутками й творчими планами. А як  радів, 
коли з Москви привіз до школи перший акваріум! 

Здатність бачення краси педагог визначав як важливий фактор формування в учнів естетичних почуттів 
і смаків, без яких немає особистості. Почуття належать до емоційної сфери, а це найтонкіша й найскладніша 
сфера людини.  

Велику увагу приділяв природі, любові до землі та її збереженню, підкреслював, що любов до землі 
ніколи не починається з географії. Спочатку рідна річка, біля якої народився, левада, де вперше почув 
солов’їний спів, де зустрів весну. 

Природу він знав і беззмежно любив. Обожнював квіти. Вважав, що вони пробуджують у людей 
щедрість і доброту. Особливу ніжність відчував до азалій. 

Навесні 1970 року в листі Василь Олександрович просив замовити для його школи 100 азалій ( на честь 
100-річчя В.І.Леніна ):" У нас прекрасні умови для азалій, цілу зиму в теплиці квітнуть хризантеми і 
троянди, сільські учні мають право на прекрасне не менш міських”. 

На жаль, тоді не було можливості виконати його прохання, бо напередодні свята у квітництві усі азалії 
вже були розподілені між офіційними установами для оформлення залів засідань, театрів тощо. Пообіцяли 
реалізувати замовлення у вересні, на початку нового навчального року. І Василь Олександрович погодився, 
але на той час азалії вже нікого не цікавили... Було не до них! 

У природі Вчитель звертав увагу учнів на різноманітність фарб і форм. Пізнання природи тривало в 
процесі малювання, що є часткою духовного життя дитини, коли вона не просто переносить на папір щось з 
навколишнього середовища, а живе в ньому, входить у світ як творець краси. Це самовираження і 
самоутвердження, і в цьому розкривається індивідуальність кожної дитини. Краса природи допомагала по-
новому відчути красу мистецтва, а краса мистецтва виховує чуйність, сприйнятливість до краси природи. У 
"Школі радості" приділялася однакова увага прослуховуванню музики і осягненню "музики" природи. При 
цьому насамперед ставилося завдання – викликати емоційну реакцію на мелодію і потім поступово переко-
нати дітей, що джерелом краси музики є краса навколишнього світу. 

Мистецтво має приносити дитині радість. "Дитяча душа, – писав В.О. Сухомлинський, – однаково 
чутлива і до рідного слова, і до краси природи, і до музичної мелодії. Якщо в ранньому дитинстві донести до 
серця красу музичного твору, якщо в звуках дитина відчуває багатогранні відтінки людських почуттів, вона 
підніметься на такий щабель культури, якого не можна досягти ніякими іншими засобами. Почуття краси 
музичної мелодії відкриває перед дитиною власну красу – маленька людина усвідомлює свою гідність".  
Тому музику вважав засобом виховання. 

Невипадково Д.Б.Кабалевський епіграфом до своєї програми з музики взяв слова В.О. Сухомлинського: 
"Музичне виховання – це не виховання музиканта, а перш за все виховання людини". Погляди й 
переконання Великого Педагога, що виросли з його безмежної віри  в духовні сили дітей і підлітків, з 
глибокої, істинно людської поваги до них. Педагог добирав для слухання мелодії, у яких у яскравих образах, 
зрозумілих дітям, передано те, що вони чують навколо себе: щебетання пташок, шелестіння листя, 
гуркотіння грому, дзюрчання струмка, завивання вітру...При цьому  оберігав дітей від надміру вражень, бо 
велика кількість музичних образів шкідлива для дітей... використовував не більше двох мелодій на місяць, 
але у зв’язку з мелодією проводив велику виховну роботу, мета якої – розбудити в дітей бажання ще й ще 
послухати музику, досягти того, щоб кожного разу діти відкривали у творі нову красу. 

Засобами мистецтва виховувалося позитивне естетичне ставлення до нього. Але де починається 
найменший примус людської душі, – про  виховання не може бути мови. 

Василь Олександрович сповідував гуманістичний принцип організації освіти, де в центрі навчально-
виховного процесу – особистість учня з її потребами, інтересами й можливостями, а вчитель сприяв 
розвитку творчих здібностей. 

Діти люблять педагогів-особистостей, незважаючи на вік, але найбільше тягнуться до молодих. 
Педагог, за Сухомлинським, - це вищий вчитель, духовний наставник. І він сам своєю особистістю це  
демонстрував. 

"Учитель – це не тільки той, хто передав учням знання та вміння. Це передусім той, у кого дитина, як у 
батька і матері, вчиться жити". Василь Олександрович називав учителя музикантом, який грає на 
найтонкішому інструменті – людських душах, творцем людини і духу часу, художником, поетом 
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педагогічного процесу. Він часто повторював, що учитель – совість народу, а совість народу чиста, як 
джерельна вода криниці . 

Педагог боровся за культуру мови в школі. 28 квітня 1970 року в г. "Літературна Україна" виступив із 
статтею „Джерело невмирущої криниці" –актуальні роздуми про культуру мовлення. Однією з форм роботи 
вчителя-словесника над власною мовою і стилем було написання творів на теми, які давали учням, і першим 
писав сам директор школи. 

А раніше – 16 січня 1964 року в газеті "Радянська Україна" звернувся до вчителів із "Словом про 
слово", у якій закликав: "Відточуйте слово... Говоріть дітям красиво про красу навколишнього світу. Слово – 
це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Вміти 
користуватися ним – велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. 
Оволодіваймо ж цим різцем так, щоб з-під наших рук виходила тільки краса". Видатний педагог відточував 
своє слово щоденно. Він був жайворонком і працював і у свята і в будні з 4-ї до 8-ї ранку. З восьмої ви-
конував функції вчителя і директора (адже біля входу до школи він зустрічав кожного учня), а з четвертої до 
восьмої вечора знову працював за письмовим столом – знайомився з усіма новинками художньої і 
педагогічної літератури, відповідав на численні листи. 

Автор підручника "Педагогіка" М.І.Болдирев під час бесіди з учителями говорив: „Таких директорів, як 
В.Сухомлинський, у країні чимало, але, на жаль, мало таких, які могли б узагальнити свій досвід. Василю 
Олександровичу притаманна цінна риса помічати й бачити те, чого не помічають інші". 

Перша книга "Виховання колективізму в школярів" побачила світ у Москві 1956 року. Невдовзі 
перевидана казахською і сербохорвацькою мовами. Ім’я вченого педагога стає широковідомим, і 1957 року 
його обирають членом-кореспондентом АПН РРФСР. Це був чи не єдиний випадок, коли визнаний учений 
не зрадив школу й залишився в ній до останніх своїх днів. У наших бесідах він застерігав: "Не кидайте 
школи! Покинете – обрубаєте собі крила!" Найбільше цінував тих, хто знає школу, тому й у відзиві на мою 
дисертацію підкреслив її практичну цінність. 

Та саме ця риса вченого дратувала багатьох академіків – прихильників авторитарної педагогіки. 
Всесоюзні педагогічні журнали (на відміну від республіканських, які вважали, що стиль Сухомлинського 
надто белетристичний) ще 1957 року публікували його матеріали. Так, ж. "Народное образование" вмістило 
спочатку "Річний план роботи Павлиської школи", пізніше – "Директор і учитель", "Тиждень директора 
школи" та ін. Та коли у 60-ті роки в семи номерах часопису надрукували "Етюди про комуністичне 
виховання", а у г. "Правда"  25 березня 1966 р. статтю "Виховання без покарань", яка била по усталених 
стереотипах, в "Учительской газете" з’явилася груба та образлива публікація професора Б.Т.Лихачова 
"Абстрактний гуманізм", у якій перекручувалися погляди Василя Олександровича, називали противником 
А.С Макаренка, звинувачували в "аполітичності", „некласовому підході", а доброта і увага до дитини 
розцінювалася як кримінал. Тяжко переживав Василь Олександрович несправедливу критику, з   образою  
говорив: "Покарання – не сила, а слабість виховання! Сила – у свідомості дитини, а не у страху". На адресу  
редакції надходили листи прибічників педагогічних ідей Сухомлинського, але їм не знайшлося місця на 
шпальтах цієї газети. Почалося цькування вченого-педагога, що негативно позначилося на здоров’ї 
Великого Учителя і скоротило життя. Лише після його кончини на захист виступили "Литературная газета", 
журнали „Коммунист", "Юность", "Новый мир" та ін. 

Коли 1968 року була створена АПН СРСР, то газети друкували ім’я В.О.Сухомлинського як кандидата 
у її дійсні члени, але в ході виборів воно чомусь "пересунулось" у член-кори: "доброзичливці" буцімто 
боялися, що директор сільської школи в академіки не пройде! 

І це він теж прийняв близько до серця. Імениті друзі з Києва (Г.С.Костюк, Д.Ф.Ніколенко, Т.М.Шашло, 
О.Р.Мазуркевич), із Москви (М.І.Болдирев, Ф.П.Корольов, Д.О.Лордкипанідзе ) радили йому захищати 
докторську, сформулювали тему – "Виховання всебічно розвиненої особистості". Вже були визначені 
опоненти, але Василь Олександрович відчув, що на нову боротьбу з лихачовими-кумаріними та іншими в 
нього вже не вистачить фізичних сил. Так згасла благородна ідея. Але зміст докторської розкрито в книзі 
"Як виховати справжню людину", яка стала його лебединою піснею. 

Для В.О.Сухомлинського найдорожчим скарбом була книжка  (до цього спонукав і учнів). У листах 
називав її "найдорожчим другом", бо він не міг уявити  дня без того, щоб не прочитати хоча б півсотні 
сторінок. Не мислив своєї місії головного вихователя школи без того, щоб у його особистій бібліотеці не 
було всіх книг із того Золотого фонду, який повинні прочитати школярі. Він постійно поповнював її 
новинками, які надсилали йому Г.С.Костюк, С.Х.Чавдаров,  М.М.Грищенко,  Г.М.Боришполець.   У листі від 
27 березня 1970 року Василь Олександрович звернувся до мене з проханням дістати йому ряд книжок з 
соціології особистості,  після виходу яких минуло 2–3 роки. На жаль, на той час у Києві вони були лише у 
бібліотеках. 

Василь Олександрович володів феноменальною пам’яттю, був дуже ерудованою людиною, 
поліглотом – читав книги чеською, польською, словацькою, англійською, німецькою, французькою. 
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За останнє десятиріччя життя написав 20 книг, більшість з яких побачила світ, коли Автор пішов у 
вічність. Василь Олександрович повсякденно аналізував розумову працю школярів, проникав у саму 
сутність процесу пізнання навколишнього світу, вивчав численні факти, робив висновки і узагальнення, 
думав над тим, як зробити розумову працю ефективнішою. "І це найбільш жива, найбільш вдячна наукова 
робота. Я не перебільшую, якщо скажу, що найбільш напружені години моєї науково-дослідницької 
роботи – це уроки: уроки свої і товаришів. Тут – початки педагогічних ідей, тут – перші струмки творчості, 
перші паростки педагогічних переконань. Щодня я відвідую не менш як два уроки не лише тому, що цього 
вимагає дисципліна праці, а насамперед тому, що мені потрібне джерело, яке живить мою думку, і цим 
джерелом є урок". 

І вересня 1970 року г. "Правда" вмістила звернення Василя Олександровича до всіх учителів та учнів. 
Він прочитав, усміхнувся, подякував, а наступного дня його не стало. Яким же був видатний педагог? 

Колеги відзначали його принципову вимогливість, справедливість адміністратора, він був надзвичайно 
талановитим учителем і письменником. 

З-під його пера вийшло 48 монографій, понад 600 статей, близько 1200 художніх творів для дітей 
(казки, легенди, оповідання). 

Людина прекрасної душі. Вважав себе учнем і однодумцем А.С.Макаренка. Директор державного 
педагогічно-меморіального музею А.С.Макаренка І.Г.Лисенко розповідав: "Коли Василь Олександрович 
заходив до музею, то говорив: "Здрастуй, Батьку, Учителю мій!" 

Відзначався величезним прагненням до знань, сильною волею, колосальною працьовитістю. Саме воля 
допомагала переборювати недугу. Був добрим, надзвичайно організованим, наполегливим. Вважав, що без 
доброти – справжньої теплоти серця - неможлива душевна краса. Доброту ставив в один ряд з мужністю. 

Педагогіка В.О.Сухомлинського - це педагогіка толерантності, безмежної віри в неповторюваність та 
обдарованість кожної дитини. 

Яким залишився Василь Олександрович у моїй пам’яті? Захоплював своєю скромністю, вишуканою 
інтелігентністю, фізичною і душевною красою. Був середнього зросту, шатен з густими темним бровами, 
виразними карими очима, які під час розмови проникали в душу співрозмовника, яскравим рум’янцем. 
Говорив тихо й повільно, довірливо, сердечно, умів слухати уважно. Це була особистість енциклопедичних 
знань та ерудиції, у якій поєднувалися інтелектуальна й художня обдарованість. Бачив далеко наперед. Усе, 
що говорив, писав, застосовував на практиці, відповідає сьогоденню. Любив людей самовідданих і 
працьовитих, яким був сам. 

Прекрасно сказав про свого друга, вчителя, духовного наставника Героя Соціалістичної Праці 
В.О.Сухомлинського Герой Соціалістичної Праці, кандидат педагогічних наук директор Богданівської 
школи на Кіровоградщині І. Г.Ткаченко: "Він не вмер, бо мав у своєму серці те, що не вмирає. Він живе 
вічно, як народ, що народив його, давши йому світлий розум, серце Данка й вогонь Прометея".  

Світлана ЯКИМЕНКО 

ФІЛОСОФІЯ ДИТИНСТВА  В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

На сучасному етапі розвитку української держави активізація людського фактора виступає однією з 
умов подальшого суспільного прогресу. Тому і перед школою, і перед суспільством у цілому постає 
завдання виховання гуманної людини, яка у своїй діяльності рахуватиметься з інтересами інших людей, 
поважатиме особистість кожної людини. Розв’язання цього завдання тісно пов’язане з формуванням 
гуманістичних цінностей особистості молодшого школяра. 

У Концепції 12-річної школи чітко зазначено: „Школа – це простір життя дитини; тут вона не готується 
до життя, а живе. Тому вся діяльність навчального закладу будується так, щоб сприяти становленню 
особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації і гуманізації стосунків між учнями і 
педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, діалогу, компетентного вибору 
особистого життєвого шляху” [6, 1–2]. 

Яскравим прикладом розв’язання зазначеної проблеми є педагогічний досвід вітчизняного гуманіста 
В.О. Сухомлинського, творча спадщина якого має велике теоретичне й практичне значення. Нині, коли 
педагогічна наука і всі ланки системи освіти намагаються розв’язати складні завдання, одним з яких є 
виховання гуманістичних цінностей у підростаючого покоління, у науково-практичному доробку педагога 
можна знайти поради і способи для їхнього успішного розв’язання, що й зумовлює актуальність нашого 
дослідження. 
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Мета статті – теоретично дослідити проблему дитинства в педагогічній спадщині видатного педагога 
В.О. Сухомлинського. 

 У статті на розгляд поставлені наступні завдання: 
 проаналізувати праці В. О. Сухомлинського; 
 ознайомитися з теоретичними дослідженнями сучасних науковців і педагогів спадщини 

В.О. Сухомлинського; 
 розглянути сучасні виміри педагогічної системи видатного педагога. 
Теоретична, літературно-педагогічна творчість і практична діяльність видатного українського педагога 

В.О. Сухомлинського ввійшла до історії вітчизняної педагогічної думки помітною сторінкою, його 
педагогічні, публіцистичні й літературні праці та вчительський досвід значно вплинули на практичну 
діяльність школи, збагатили педагогіку України новими положеннями й думками.  

У численних педагогічних виданнях більшості країн світу з’являються популярні чи критично-
аналітичні статті, розвідки, окремі брошури і навіть книги, присвячені теоретичній спадщині і практичній 
діяльності визначного педагога, а в Україні складається своєрідна школа сухомлинознавства, що об’єднує 
авторів праць про Добротворця – Василя Олександровича Сухомлинського. 

Педагогічній діяльності Василя Олександровича присвячено багато науково-популярних статей, 
художніх творів, дисертаційних досліджень. 

ХХІ ст. затребувало педагогіку В.О. Сухомлинського: „Він у педагогіці бачив далеко вперед, тому що 
стояв на плечах корифеїв педагогічної думки” [8, 61]. 

Всеосяжна діяльність В.О. Сухомлинського пройнята віковою мудрістю народу, яка знайшла своє 
відбиття у народній педагогіці. Власний досвід учителя-вченого й учителя-практика, його роздуми й 
спостереження, мудрі поради щодо шляхів, які ведуть до ефективності навчально-виховного процесу в 
школі, – життєдайне і невичерпне джерело для кожного, хто прагне самореалізуватись як учитель.  

У своїй праці „Моя педагогічна система” В.О.Сухомлинський відзначав: „Моя педагогічна система 
склалася протягом тридцяти років роботи в школі. Вона виходить з принципів: 

1. Найвищою цінністю, що визначає весь смисл і спрямованість виховання, багатогранність виховного 
впливу педагога і його єдність з самовихованням, є людина. 

2. Вплив особи вихователя на колектив і особистість вихованця залежить головним чином від 
гармонійної єдності моральної культури, духовного багатства, багатогранності інтересів вихователя. 

3. Виховний вплив особи вихователя не є чимось  спеціально створеним, організованим для того, щоб 
виховувати. Вихователь впливає на вихованця остільки, оскільки їх – вихователя і вихованця – об’єднує 
спільність багатогранної  діяльності. 

4. Ефективність впливу особи вихователя залежить від того, наскільки глибоко він розуміє дитинство як 
особливий період розвитку людської особистості – з притаманними тільки дитинству особливостями 
мислення, емоціонального життя, світосприймання, взаємовідносинами в колективі. 

5. Вихованець є найбільшим помічником педагога у здійсненні складного, багатогранного процесу 
виховання. Внутрішні духовні сили вихованця – його бажання, прагнення і ідеали – це нічим не заміниме, 
могутнє джерело виховання. Наймудрішим є той вихователь, якому вдалося досягти того, що його 
вихованець сам виховує себе [7, 88]. 

Концептуально-методологічні положення педагога розкривають його гуманістичне кредо. 
В.О. Сухомлинський підкреслю.: „...У природі немає дитини безталанної, ні на що не здатної. Кожному 
можна дати щастя творення, кожного треба вивести в люди. Це перший наріжний камінь моєї педагогічної 
системи, якби не він, уся система виявилася б паперовим картковим будиночком.  

Серед вогників інтелектуальної культури, які сяють навколо школяра, вчитель мусить бути 
найяскравішим вогником – це другий наріжний камінь моєї педагогічної системи... 

Чутливість духовного світу вихованця вимагає великої тонкості засобів виховного впливу. Це третій 
наріжний камінь моєї педагогічної системи” [7, 88]. 

На думку М. Антонця, вся творча спадщина Василя Олександровича – це справжня гуманістична 
Галактика, прекрасний і світлий храм Дитино- і Людинолюбства. Потрібно належно цінувати педагога за те, 
що в тодішній „державній машині тоталітарного суспільства” він протистояв, а не слугував теорії 
„перетворення людини на гвинтик” [6, 20]. 

За несприятливих соціально-політичних умов, за монопольного панування тоталітарної комуністичної 
ідеології радянського періоду, що проникала у всі сфери суспільної діяльності, В. Сухомлинський все-таки 
долав вузькі рамки дозволеного, що позначалося офіційними орієнтирами, обмеженнями та суворими 
заборонами, і збагачував не лише вітчизняну, а й світову педагогічну науку та практику новими, 
плодотворними ідеями, новітніми технологіями їхнього конкретного втілення. 

Дидактична концепція В.Сухомлинського викликана як гуманістична протидія офіційній педагогічній 
системі, авторитарні недоліки якої були очевидними. Тільки тепер, в умовах розбудови державної 
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самостійності України, відкриваються найсприятливіші можливості для широкого впровадження 
новаторського досвіду вчителя з великої літери.  

Усе створене видатним педагогом сьогодні ми розглядаємо як педагогічну систему, що акумулювала в 
собі найкращі надбання минулого й сучасного в поєднанні з оригінальними ідеями та інноваційними 
технологіями вченого й втіленням їх у педагогічному процесі. 

Систему В. Сухомлинського професор М. Боришевський називає універсальною [3, 11]. 
Різноманітні аспекти спадщини В.О. Сухомлинського досліджували і досліджують науковці: 
 аспекти, пов’язані з трудовим вихованням молоді (Т. Ф. Алексєєнко, Н.М.Ангелуца, К. Ш. Ахіяров, 

Н. Дупак, Н. Калініченко, Н. Котелянець, Г.Є.Левченко, А. А. Марушкевич, З. Медвідь, М. І. Мухін, 
І.А. Олійник, Т.Тхоржевська); 

 аспекти, пов’язані з ідеями народної педагогіки, зокрема М.Я. Антонець, Л.С. Бондар, 
М.М. Дроботун, Т.Д. Кочубей, В.Г. Кузь, Л.П. Петрук, А.М.Семез; 

 філософські та соціальні проблеми  - А.С. Бик, І.І. Буєва, Г.Д. Глейзер, І.А.Зязюн, Г.В. Калмиков, 
В.О. Кравцов, Л.А. Мілков, М.І. Мухін; 

 аспекти, пов’язані з моральним вихованням дітей (І.Д. Бех, В. Павленчик, А.В. Семез, О. Станко, 
Л.Степаненко). 

У своїй діяльності В.О. Сухомлинський багато уваги приділяв становленню особистості, зокрема 
гуманістичному вихованню. Це засвідчують його численні монографії, брошури, статті та оповідання, його 
практична діяльність і, головне, її результати – навчальні успіхи вихованців Павлиської школи, їхнє життя, 
моральна культура і, звичайно, гуманність, яка є візитною карткою кожного учня. Василь Олександрович в 
умовах радянського тоталітаризму та формалізму створив оригінальну виховну систему, яка відповідала не 
лише вимогам свого часу, а й певною мірою випередила його. Вона виявилася життєздатною, тому що у 
своїй основі орієнтувалася на Людину, її почуття, переживання, емоції, на Людину яка була рівною у правах 
та обов'язках з іншими, на Людину, як найвищу цінність [4, 9]. 

Видатний педагог розумів виховання не як боротьбу з вадами в поведінці дитини, а як опору на 
позитивне в дитині, поступовий його розвиток. Важливо пробудити в дитини почуття людяності, поставити 
її у такі обставини, які дали б їй усвідомити: вона – людина, і її поведінка, вчинки мають бути гідними 
Людини. Гуманність, за В.Сухомлинським, - це справедливість, доброзичливість, чуйність, поєднання 
поваги й довіри до дитини з розумною й тактовною вимогливістю. Гуманність він убачав у піклуванні про 
духовне збагачення дитини, у допомозі їй самореалізуватися, у взаєминах з природою і навколишнім світом.  

На думку А. Розенберга, гуманізм В. Сухомлинського відрзначається винятковою послідовністю [93, 6]. 
Навіть тоді, коли його філософсько-педагогічні погляди не збігалися з офіційною ідеологією, він не 
відступав від зайнятої позиції, відстоював свої ідеї навіть під тягарем гострої критики. Гуманізм педагога 
ніколи не був декларативним, він реалізувався в його практичній діяльності. Дбати про людину вважав він, 
означає домагатися, щоб вона була щасливою. Кожна дитина має бути щасливою і не колись, а вже сьогодні, 
у повсякденному житті.  

Глибоко гуманістична сутність концепції виховання розкривається вже в самому ставленні до дитини. 
Найперше – це повага до особистості вихованця, незалежно від віку, наявних у даний час можливостей, 
визнання складності його внутрішнього світу й необхідності відповідального ставлення до його долі. У 
книзі „Як виховати справжню людину” автор, звертаючись до дітей писав: „Не завдавай своїми вчинками, 
своєю поведінкою болю, кривди, турботи, тяжких переживань іншим людям. Умій підтримати, допомогти, 
підбадьорити людину, в якої горе. Не будь байдужим” [7, 253]. 

Педагогіку В.О. Сухомлинського ми по праву називаємо гуманістичною, оскільки вона є джерелом 
розвитку теорії і практики національного виховання, у якому чільне місце належить вихованню 
загальнолюдських духовних цінностей. В.О. Сухомлинський був твердо переконаний, що „в житті людини 
не повинно бути жодної хвилини, коли б вона не набувала б духовних багатств” [7, 142]. 

Павлиський педагог розглядав виховання як процес, наслідки якого залежать від утвердження в 
освітньому закладі гуманістичних взаємин, культури як основи навчання і виховання, визнання прав 
особистості дитини. Він був переконаний, що вимогливість, підпорядкування, керівництво, управління, 
система залежностей – не головні для створений колективу. Головними є гуманні людські взаємини між 
учнями, між вихователями і вихованцями, і на цій основі формуються єдині поняття про добро і зло 
[109, 563]. 

Проповідуючи народну ідею віри в людину з метою дбайливого ставлення до неї, павлиський учитель 
створив гуманістичну теорію дитинознавства, у якій успішно реалізував ідеї народної педагогіки. Батьків і 
вчителів В.О. Сухомлинський орієнтував на любов: любити дітей більше, ніж себе; нівелювати негуманне 
ставлення до дитини, яке породжує аморальність; створювати умови, які сприяють бажанню в дітей бути 
добрим; дбати про культуру особистості, її інтелекту, стосунків, самовиховання; активно використовувати 
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гуманістичні методи впливу народної педагогіки – схвалення, повчання, тлумачення, навчання з метою 
формування в дітей оптимізму та віри в особистий успіх. 

Педагог-учений обґрунтував умови формування оптимістичного ставлення до дітей, а саме: 
— віра в дитину – реальна сила успіху; 
— педагогічна премудрість руйнується без довір’я до дітей; 
— віра у свого вихователя, який є взірцем, підтримує дитину та допомагає їй;                         
— дбайливо оберігати в душі дитини потяг до прекрасного [7, 551]; 
— вражати дітей правдою та красою моральності, бо „прекрасне і правда перемагають і торжествують” 

[7, 551]; 
— формувати у дитини якості борця: незламність, вірність, непримиренність, яскравість, виразність. 
Отже, гуманістична педагогіка починається із глибокого та всебічного вивчення світу дитинства. 

Учитель, зустрівши в житті немало ненависті, горя та зла, ніс дітям правду життя, був доброзичливим, 
гуманним, пробуджував позитивні людські почуття, любов до дітей. 

Таким чином, проаналізувавши наукові дослідження педагога, а також теорію та практику 
гуманістичної спадщини В.О. Сухомлинського, ми доходимо висновків: 

«Педагогіка павлиського педагога-вченого ще недостатньо вивчена, нею цікавляться вітчизняні та 
зарубіжні вчені, оскільки вона є підґрунтям для реалізації новітніх технологій та підходів, зокрема 
особистісно зорієнтованого». 

Гуманізм педагогіки В.О. Сухомлинського – це невичерпне джерело народної мудрості, 
доброзичливості, любові до людини. Гуманістична педагогіка починається із глибокого та всебічного 
вивчення світу дитинства. 

Головною ідеєю гуманістичної педагогіки вченого є повага до гідності людини. 
Умовою реалізації цієї ідеї є: мудре ставлення до дітей; демократичний стиль спілкування; прилучення 

до народних педагогічних традицій. 
Особливістю формування поваги та розвитку в дитини почуття гідності є народний ідеал учителя, 

батька, мудрого, відповідального, дбайливого, коректного, далекоглядного, який спонукає дітей до 
усвідомлення народних цінностей. 
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Ірина ВОРОБЙОВА, Людмила ВОРОБЙОВА 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
НА ЗАСАДАХ ГУМАНІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

За умов перебудови всієї освітньої галузі в нашій державі на перший план виступає ідея гуманізації, 
звернення до особистості школяра суб’єкта навчання і виховання з його здібностями, інтересами, 
потребами. Відтак актуальним стає глибоке прочитання, осмислення праць Василя Олександровича 
Сухомлинського, педагогічну систему якого по праву називають гуманістичною. 

Ідея гуманізації пронизує й дидактику видатного українського педагога, де можна знайти цінні поради 
стосовно дидактичних принципів і методів навчання, теорії уроку, гуманізації навчального спілкування. У 
педагогічній спадщині вченого міститься й лінгводидактичний матеріал, спрямований на теорію і практику 
навчання рідної мови. В.О.Сухомлинський називає рідну мову "невмирущим джерелом", з якого дитина 
черпає уявлення про людину, про світ, про рідний край: "Оволодіння рідною мовою визначає багатство, 
широту інтелектуальних і естетичних інтересів особистості... Навчити правильно говорити – це ціла галузь 
виховної роботи, від успіху якої великою мірою залежить духовне життя особистості й колективу" [6, 96]. 



 
 

Випуск 78 (2)      Серія: педагогічні науки НАУКОВІ ЗАПИСКИ 
  

 
 

 116

Цей аспект лішьодидактичних поглядів В. Сухомлинського вже набув предметне висвітлення в 
наукових і науково-методичних виданнях (М.Я. Антонець, А. М.Богуш, М.С. Вашуленко, Л.І. Мамчур, 
Г.М.Ткаченко та ін.). 

У цій статті пропонується осмислення сучасних підходів до вивчення іноземної мови з опорою на 
гуманістичну педагогічну концепцію В.Сухомлинського. 

У процесі навчання іноземної мови яскраво виявляється відмінність від навчання інших дисциплін: 
перше місце тут посідає не накопичення знань, або, за В.Сухомлинським, "не механічне перекладання знань 
з голови вчителя в голову дитини" [6, 84]. Навчання іноземної мови є навчанням мовленнєвої діяльності, 
навчанням мовленнєвого спілкування за допомогою іноземної мови (І.О.Зимня, О.О.Леонтьєв). Такий підхід 
(найчастіше називається комунікативним) у сучасній методиці є найбільш умотивованим серед багатьох 
інших методів навчання іноземної мови. Він тісно пов'язаний з дидактичними принципами активності, 
свідомості, ситуативності, індивідуалізації навчання. 

Як відомо, методи навчання іноземних мов, з психологічного погляду, "поділяються на два типи: перша 
група методів зорієнтована тільки на свідомий спосіб вивчення основ системи мови, мовних одиниць, на 
раціонально-логічний спосіб засвоєння мови, коли мовлення переноситься на другий план; інша група 
методів спирається на використання мови в дії, тобто в мовленнєвій діяльності, у спілкуванні. Безперечно, 
завданням, які стоять перед сучасною освітою, більше відповідають методи, зорієнтовані на комунікацію 
(при цьому не заперечується раціонально-логічний спосіб вивчення мови). Обґрунтування комунікативного 
підходу знаходимо в працях з психології, комунікативної лінгвістики, теорії мовленнєвої діяльності та 
методики навчання іноземних мов (І.О.Зимня, О.О.Леонтьєв, С.Ю.Ніколаєва, Ю.І.Пассов та ін.). 

Для комунікативного навчання іноземних мов характерними є наступні стратегічні положення: 
комунікативна спрямованість навчання всіх видів мовленнєвої діяльності та засобів мови; стимулювання 
мовленнєво-мисленнєвої активності учнів; індивідуалізація навчання; ситуативна організація процесу 
навчання, новизна та інформативність навчального матеріалу (І.Л.Бім, Ю.І.Пассов). Принцип 
комунікативної спрямованості визначає відбір навчального матеріалу (тематику, сфери спілкування, 
ситуації спілкування) і засобів навчання. А головне – організація навчання центрується на учневі, 
враховуються його потреби, мотиви, індивідуальні темпи засвоєння мови. Важливими є психологічні 
чинники комунікативного навчання, до яких належать повага до особистості учня, його неповторності, 
збереження особистісної автономії кожного учня. Усе це обумовлює пріоритети комунікативного підходу в 
шкільному викладанні іноземних мов, а також відповідає загальній гуманізації навчального процесу. 

У сучасних концепціях навчання іноземних мов усе більш помітним стає орієнтування на мотивацію 
оволодіння іноземною-мовою. Методисти [4, 33] розрізнюють серед основних видів мотивації оволодіння 
іноземною мовою зовнішню (перебуває під впливом потреб суспільства) і внутрішню (зумовлену 
характером самої діяльності суб'єкта навчання) мотивації. На важливості мотивації навчальної діяльності 
школярів неодноразово наголошував у свій час і В.О.Сухомлинський: "Навчання тільки тоді стає бажаною 
діяльністю, коли воно відбувається на фоні багатого, багатогранного духовного життя" [6, 79]. 

Урахування мотивації (особливо внутрішньої) сприяє тому, що побудова навчального процесу 
здійснюється не лише з позиції логіки та системності предмету засвоєння, тобто мови, але й з погляду 
особистості школяра, його суб'єктивного внутрішнього стану, його індивідуальної програми засвоєння мови, 
що вивчається. Такий підхід є особистісно орієнтованим, або особистктр-діяльнісним. 

Згідно із сучасними уявленнями, особистісно орієнтований підхід розглядається як різновид 
діяльнісного типу навчання, коли учень виступає як активний, творчий суб’єкт навчальної діяльності. 
Головний принцип такого підходу – у центрі навчання повинні бути учні, а не вчитель, діяльність пізнання, 
а не викладання – цілком відповідає концепції В.О.Сухомлинського, зокрема його ідеї проектування 
людини. 

Особистісно орієнтований підхід як центральна ланка навчального процесу впливає на ефективну 
реалізацію, за висловом В.О.Сухомлинського, "подвійного позначення" навчального предмету "Іноземна 
мова": по-перше, він виступає умовою гармонійного розвитку кожного учня; по-друге, він необхідний 
учневі як джерело розвитку його індивідуальних нахилів, здібностей [6, 94]. 

Отже навчання іноземної мови – це навчальна діяльність, суб'єктом якої є учень, a об’єктом вивчення 
виступає мовленнєва діяльність. 

Із сучасних позицій мовленнєва діяльність визначається як основний вид знакової діяльності, що 
логічно й генетично передує іншим її видам (О.О.Леонтьєв), як активний, цілеспрямований, 
опосередкований мовою та зумовлений ситуацією спілкування процес приймання та передавання 
мовленнєвого повідомлення у взаємодії людей між собою (І.О.Зимня). Джерелом мовленнєвої діяльності у 
всіх її видах є комунікативно-пізнавальна потреба – специфічно притаманна людині потреба у висловленні 
думки та отриманні інформації. 
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Для практики навчання іноземної мови визначення думки як предмета мовленнєвої діяльності, мови як 
засобу і мовлення як способу формування й формулювання думки означає концепцією І.О.Зимньої [1], 
необхідність: а) забезпечення предмета мовленнєвої діяльності, тобто об'єкта; який викликає думку в учнів 
(це може задаватися темою, – наочністю, ситуацією спілкування); б) формування в учнів програми 
смислового розгортання висловлювання від загального до окремого; в) навчання засобів вираження думки, 
адекватних для кожної даної, ситуації спілкування (з урахуванням сфер, ролей спілкування); г) навчання 
внутрішнього зовнішнього (усного і у письмового) способів формування і формулювання цієї думки. 
Відповідно навчання мовленнєвої діяльності іноземною мовою передбачає оволодіння не лише засобами, 
тобто мовними одиницями й граматичними  правилами оперування ними, але й способами формування і 
формулювання думки за допомогою цих засобів у різних умовах спілкування. 

Таким чином, навчання іноземної мови через мовленнєву діяльність передбачає від початку гармонію 
знань (мови) і вмінь (мовлення), що, безперечно, відповідає кешцепції В.О.Сухомлинського, який особливо 
наголошував на тому, що/знання не повинні просто "складатися в голові як мертвий багаж", а повинні 
перебувати "в постійному русі, тобто творчо застосовуватися" [6, 100]. Мовленнєва ж діяльність і є творчим 
використанням мови в різних ситуаціях спілкування. 

Оволодіння засобами спілкування (мовними - фонетичними, лексичними, граматичними) 
безпосередньо спрямоване на їхнє практичне, творче застосування у процесі спілкування. А для 
використовувати мовленнєві навички для того, щоб самостійно висловлювати свої думки, наміри, почуття; 
по-друге, вміти усвідомлено обирати й поєднувати мовленнєві операції (навички) відповідно до мети та 
ситуації спілкування. Для цього потрібні й мовленнєві вміння, які передбачають творчу діяльність учня, 
пов'язану з мисленням, уявою, емоціями тощо. 

Формування вмінь іншомовного мовлення буде ефективнішим за наявності мотивації. Адже мотив 
виступає важливим структурним компонентом мовленнєвої діяльності. Він відіграє важливу роль у 
породженні мовленнєвого висловлювання. Отже, організація навчання іноземної мови як навчання 
мовленнєвої діяльності потребує врахування інтересів та особистісного досвіду учнів у процесі відбору тем, 
текстів, аудіовізуального матеріалу, повинна нести позитивне емоційне забарвлення. За таких умов стає 
можливим спілкування іноземною мовою на уроці, активне вираження особистого ставлення учня до 
обговорюваних проблем, тем. Обґрунтування цієї тези знаходимо в працях В.О. Сухомлинського: 
"Активність полягає насамперед у тому, що дитина стає діяльним, зацікавленим учасником процесу 
оволодіння знаннями; пізнання, навчання приносять завдяки цьому глибоке почуття радості, схвильованості, 
емоційної піднесеності" [6, 94]; "...найважливіше у застосуванні знань – вираження вихованцем власної 
думки про те, що він бачить, спостерігає, досліджує, робить" [6, 100]. 

З психологічного погляду орієнтування на особистість у навчанні іноземних мов означає, що мета 
навчання повинна враховувати особливості суб'єкта навчання (національні, вікові, статеві, індивідуально-
психологічні), його мовленнєвий досвід, інтереси, вподобання, життєву перспективу (ближню і далеку), 
соціальну позицію. 

Проблема врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів у процесі навчання займала 
центральне місце/в дидактичній системі В.О. Сухомлинського з її концептуальним положенням: "У природі 
немає дитини безталанної, ні на що не здатної" [6, 88]. Майстерність педагога й полягає у тому, щоб 
допомогти кожному вихованцеві, навіть найслабшому, виявити свої здібності, свої можливості. Нерівність 
розумових здібностей дітей не повинна стати "джерелом ряду труднощів і ряду винятково важливих, 
тонких, складних проблем ідеї всебічного розвитку" [6, 73]. 

Проблема врахування індивідуально-психологічних особливостей школярів досить глибоко 
розробляється і сьогодні стосовно навчання іноземної мови (Н.В.Вітт, І.О.Зимня, М.К.Кабардов, 
М.Г.Каспаров та ін.). 

Проведені наприкінці минулого століття дослідження показали, що індивідуальні характеристики 
процесу оволодіння іноземною мовою виявляються, по-перше, у комунікативній поведінці під час навчання, 
по-друге, в особливостях перебігу пізнавальних процесів і, по-третє, у психофізіологічних особливостях. На 
підставі цього сучасні дослідники (М.К.Кабардов, М.С.Малєшина, Л.М.Собчик) виділяють два основних 
типи, або стилі оволодіння іноземною мовою – так звані "комунікативно-мовленнєвий" і "когнітивно-
лінгвістичний", кожний з яких має свої психофізіологічні характеристики (якості уваги, пам'яті, мислення), 
свої особливості мовленнєвої діяльності. Третій, змішаний, тип поєднує р собі елементи обох типів 
оволодіння іноземною мовою [2, 39]. 

Комунікативно-мовленнєвий тип відзначається активністю, імпульсивністю щодо прийняття рішень і 
комунікативної поведінки загалом. Переважає слуховий канал сприйняття інформації, використовується 
багато невербальних засобів спілкування. Мовленнєву діяльність осіб з комунікативно-мовленнєвим стилем 
характеризують такі ознаки: швидкий перехід з форми на зміст висловлювання, мовлення в них яскраво 
ситуативне, активне; вони продуктивні в мовних тестах: їхні відповіді досить різноманітні. 
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Когнітивно-лінгвістичний тип характеризується уповільненою реакцією на ситуації спілкування, 
обмеженим використанням у комунікації жестів і міміки. У таких людей домінують вербально-логічні 
компоненти, а не образні, переважає зоровий канал сприйняття інформації. У них спостерігається 
розгорнутість мовленнєвих процесів із явним виділенням фаз мовленнєвої діяльності: пошук адекватних 
мовних засобів і граматичних форм вираження думки, корегування вербальна вираженої думки, звернення 
до записів, словників, тобто діяльність таких осіб більше відповідає поняттям "свідома саморегуляція", 
“аналітичність”. 

Безперечно, упадає в очі майже полярність цих двох типів оволодіння іноземною мовою – 
комунікативно-мовленнєвого та когнітивно-лінгвістичного. Проте в живій практиці нерідко трапляється 
змішаний тип -комунікативно-лінгвістичний. 

Отже, в умовах особистісно орієнтованого навчання по можливості потрібно враховувати притаманні 
дітям стилі оволодіння іноземною мовою, які залежать від індивідуально-психологічних характеристик 
особистості, а не дивуватися, що за однакової організації навчального процесу знання і вміння школярів 
далеко не однакові. 

Сучасними психологічними й психолінгвістичними дослідженнями доведено, що людина має декілька 
репрезентивних систем – сукупностей елементів, які дають змогу репрезентувати в людській психіці 
необхідну інформацію [7, 181]. Прийнято вважати, що люди різняться своїми презентивними системами, 
домінантними каналами сприйняття, збереження і передавання інформації. Передбачається, що людей, для 
яких переважно характерним є певний канал (сенсорна модальність), можна об'єднати в групи – психотипи. 
Зокрема, люди, для яких домінантним виступає зоровий канал сприйняття інформації, – це візуали, 
слуховий канал – аудіали, чуттєвий – кінестети. Можлива й полімодальна репрезентивна система, коли 
переважають узагальнені уявлення, мислительні процеси. 

Загалом у сучасній психолінгвістиці зроблено стосовно комунікації висновки, на наш погляд, цікаві та 
прийнятні для навчання щоземної мови. По-перше, більшість людей здатна сприймати інформацію, що 
надходить різними каналами: і зоровим, і слуховим, і чуттєвим. Водночас у спеціальній літературі 
трапляються й такі дані: у 40% людей переважає візуальний канал, у 40% – аудіальний, у 20% 
кінестетичний. По-друге, кожна людина має домінантний канал, отже якість сприймання інформації 
залежить від характеру її надходження. По-третє, спільні, однакові канали сприйняття є однією з умов 
ефективного обміну інформацією між людьми, успішної міжособистісної комунікації. 

Особистісно орієнтоване навчання іноземної мови якраз і спирається на положення, що кожний тип 
особистості має свої психофізіологічні особливості, свій домінантний канал сприйняття інформації (мовного 
матеріалу), а від цього залежить ефективність стратегій засвоєння, вивчення іноземної мови.  

Поки що в методиці навчання іноземних мов недостатньо висвітлений вказаний аспект, але він, 
безперечно, вартий професійного обговорення. У цій галузі більше напрацьовано в зарубіжній методиці та 
психолінгвістиці. 

Так, скажімо, заслуговують нa увагу публікації американської викладачки Б.Лівер [8], яка спирається на 
власний педагогічний досвід. Зокрема, вона пише про те, що учні-візуали багато читають, більше знають 
про структуру мови, краще сприймають навчальний матеріал, викладений у підручнику, написаний на 
дошці, поданий у таблицях, схемах. Візуали якісніше виконують письмові завдання і контрольні роботи. 
Аудіали краще сприймають тексти та мовний матеріал на слух (зі слів вчителя, а також з аудіо- та 
відеоносіїв). Кінестети краще засвоюють мовний матеріал через рольові, ділові ігри, інсценізацію.  

Отже, вчитель може реальне, використовувати деякі новітні техніки в організації особистісно 
орієнтованого навчання іноземної мови: по-різному подавати мовний матеріал учням, враховуючи їхню 
належність до різних психотипів, по-різному організовувати індивідуальну роботу школярів, ураховуючи 
їхні розумові здібності, здатність до засвоєння іноземної мови. Як не згадати тут актуальну й на сьогодні 
заувагу В.О.Сухомлинського стосовно того, що "в школу щороку приходять окремі діти із зниженою 
здатністю до навчання; навчальний матеріал запам'ятовують вони погано, мислительні операції в них 
уповільнені" [6, 85]. Тому, до кожної дитини потрібно застосовувати індивідуальний підхід, як би то не було 
важко. 

Навчання іноземної мови не може бути спрямованим лише на засвоєння певної суми знань про систему 
іноземної мови, її одиниці, а крім того, не повинно перетворюватися в неусвідомлене тренування в 
комунікативному використанні іноземної мови. Тому наголошуємо: комунікативний підхід має 
поєднуватися зі свідомим вивченням мовних явищ. У такому разі й формується іншомовна компетенція з її 
складниками – мовною компетенцією, мовленнєвою компетенцією та комунікативною компетенцією. 

Ефективність формування кожного виду компетенції, як і загалом іншомовної компетенції, залежить не 
лише від використаних методів навчання, а й від індивідуально-психологічних характеристик суб'єктів 
навчання – учнів. 
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З позицій того, що і сучасне мовознавство, і психолінгвістика розглядають мову в контексті 
мовленнєвої діяльності та (ширше) людської діяльності взагалі, навчання іноземної мови являє собою 
свідомий (когнітивний) і творчий процес діяльності особистості [3, 225–226]. Когнітивність, за 
О.О. Леонтьєвим, пов'язана з тим, що засвоєння іноземної мови – це не тільки оволодіння ще одним засобам 
спілкування, це і формування картини світу (і концептуальної, і мовної) школяра. Творчий характер 
навчання іноземної мови зумовлений сутністю самої мовленнєвої діяльності, її індивідуальністю, зв'язком з 
мисленнєвою діяльністю. Навчити творчо користуватися мовою можна лише через активне спілкування, а 
тому набувають ефективності інтерактивні форми навчання, які, з одного боку, об'єднують учнів у 
навчальній діяльності, з іншого – активізують творчі особистісні можливості кожного. 

Для цього необхідно обрати такі технології, які допоможуть розв’язати проблему ефективного 
викладання мов. Однією з таких технологій є, скажімо, метод проектів. Він припускає певну сукупність 
навчально-пізнавальних прийомів і дій учнів, які уможливлюють розв’язати ту чи іншу проблему через 
самостійні пізнавальні дії і результати у вигляді конкретного продукту діяльності. 

Тематика проектів може стосуватися якогось теоретичного питання шкільної програми з метою 
поглибити знання окремих учнів з цього питання, диференціювати процес навчання. Частіше, однак, теми 
проектів стосуються якогось практичного питання, актуального для реального життя й разом з тим такого, 
що вимагає знань учнів не лише з іноземної мови, а з різних галузей, їхнього творчого мислення, 
дослідницьких навичок. Таким чином досягається цілком природна інтеграція знань. 

Використання проектної методики дозволяє формувати в учнів корисні навички: пошук, відбір, 
систематизація й аналіз інформації, робота з першоджерелами, мовне оформлення та публічна (мовленнєва) 
презентація проектів. 

Проектна методика розвиває навчальні вміння. Учні вчаться використовувати всі можливі джерела 
інформації: довідники, газети, журнали, навчальну й художню літературу, інформаційні ресурси мережі 
Інтернет. Ця методика розвиває вміння працювати самостійно з високим рівнем ефективності засвоєння 
досліджуваних матеріалів, а також і мовленнєві навички учнів. 

Такий спосіб навчання дає змогу проектувати розвиток дитини на перспективу, концентрується на 
самостійності кожного учня відповідає цілісній педагогічній системі розвивального навчання, у якій 
гармонійно поєднані різні напрями. 

В.О.Сухомлинський, зокрема, підкреслював, що важливим для реалізації ідей розвивального навчання є 
стимулювання учнівського самопізнання, самовиховання і самонавчання. 

Ще одним джерелом реалізації ідей розвивального навчання, за В. Сухомлинським, є широке залучення 
культури. Це джерело активно використовується при особистісно орієнтованому підході до навчання 
іноземної мови. Сьогодні ні в кого не викликає сумніву, що для формування іншомовної мовленнєвої 
діяльності недостатньо знати мовні одиниці, мовленнєві кліше та певні фрази задля досягнення мети 
спілкування. Необхідним стає прилучення школярів до іншомовної культури саме в процесі формування 
іншомовної мовленнєвої діяльності. Вивчення іноземної мови повинно сприяти тому, щоб учні краще 
змогли зрозуміти чужий світ і культуру, а водночас чіткіше відчути власну ідентичність, належність до 
рідного національного простору. Уроки з лінгвокраїнознавчими елементами стимулюють учнів до 
порівняння власної та чужої культур, до роздумів і висловлювань стосовно особливостей рідного 
культурного простору. Цей процес можна розглядати як духовну творчість, як когнітивний і креативний акт 
у мовленнєвій діяльності. 

Отже, як центральна ланка навчального процесу особистісно орієнтований підхід впливає на всі 
компоненти системи навчання іноземної мови (освітні та виховні цілі, зміст навчання, методи та прийоми 
технології навчання), на весь навчально-виховний процес у цілому. У цьому контексті слід звернути увагу 
ще на один важливий момент. Засвоєння іноземної мови завжди спирається на мовну компетенцію рідною 
мовою, на знання граматики цієї мови, загалом на її структури. Чим міцніші ці структури, тим краще учень 
здатний їх осмислити і тим легше йому спиратися на них при засвоєнні іноземної мови, що в цілому теж 
сприятиме забезпеченню оптимального рівня загального розумового розвитку школярів, про який писав 
В.О. Сухомлинський'. 

Таким чином, особистісно орієнтована методика навчання іноземної мови передбачає врахування 
інтересів, індивідуально-психологічних особливостей кожного учня, сприяє реалізації його особистісного 
потенціалу, розвитку творчих (креативних) умінь і навичок. Власне, на це була спрямована вся педагогічна 
система Василя Олександровича Сухомлинського. А з позицій сьогодення особистісно орієнтований і 
діяльнісний підхід до навчання іноземної мови набуває особливої актуальності через зв'язок з 
компетентнюним підходом, про необхідність запровадження якого в сучасну освіту все більше говорять у 
педагогічних виданнях [5]. 
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Оксана АВРАМЕНКО 

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  
ЯК ДЖЕРЕЛО ІДЕЙ ЩОДО РІЗНОВІКОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ ДІТЕЙ 

Конвенція  про права дитини, закон України "Про охорону дитинства" визначають, що дитина – 
самостійний суб’єкт права і її інтереси переважають перед потребами сім’ї та суспільства. Та, на жаль, 
становище дітей України характеризується соціальною обмеженістю матеріальних та духовних ресурсів, які 
необхідні для виживання і розвитку дитини; нижчим ніж у дорослих соціальним статусом; фізичним, 
розумовим та психологічним перенавантаженням; несамостійністю вибору друзів, форми дозвілля, 
майбутньої професії. Тому дитинство потребує відстоювання права особливого вікового періоду, а дитина – 
активного суб’єкта власної життєдіяльності.  

У своїй статті ми поставили за мету розкрити основні ідеї В.О.Сухомлинського щодо соціального 
становлення особистості в дитинстві на засадах різновікового об’єднання в групах дошкільного навчального 
закладу. 

Позиція перша – дитинство як соціально-культурний феномен та особливий значущий віковий період є 
предметом полідисциплінарного дослідження, у зв'язку з чим окреслилися історичний, соціогенетичний, 
етнографічний та психолого-педагогічний  аспекти його вивчення (Ф.Арієс, В.Абраменкова, Д.Ельконін, 
Е.Еріксон, В.Давидов, І.Кон, Т.Кочубей, І.Печенко, В.Мухіна, О.Савченко, О.Сухомлинська, 
В.Сухомлинський, Д.Фельдштейн та ін).  

У педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського категорія дитинства набуває особливого трактування і 
звучання: він підкреслює, що "дитинство – найважливіший період людського життя, не підготовка до 
майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє неповторне життя..." [9, 15]. Тому й книги, які 
з'являлися в царині педагогічної творчості видатного вченого, було присвячено світові дитинства, про яке в 
педагога є особливо влучні слова: "А дитинство, дитячий світ – це світ особливий. Діти живуть своїми 
уявленнями про добро і зло, про честь і безчестя, про людську гідність; у них свої критерії краси, у них 
навіть своє вимірювання часу: у роки дитинства день здається роком, а рік – вічністю. Маючи доступ до 
казкового палацу, ім'я якому Дитинство, я завжди вважав за конче потрібне стати якоюсь мірою дитиною. 
Тільки за такої умови діти не дивитимуться на вас як на людину, що випадково проникла за ворота їхнього 
казкового світу, як на сторожа, що охороняє цей світ, сторожа, якому байдуже, що робиться там, усередині 
цього світу" [9,  8]. 

Отож, як бачимо, В.О.Сухомлинський добре розумів ту особливу роль, котру природа відводить 
дитинству – основоположному періоду людського життя. Він бачив і прагнув допомогти побачити іншим 
значущість дитинства, його унікальність та відмінність від життя дорослого. Тому педагог повинен 
якнайтонше розуміти й відчувати дитяче пізнання світу – "пізнання розумом і серцем". Для нас надзвичайно 
важливо розвивати сьогодні цілісне бачення педагогіки саме з такої позиції. І хоча в колі наукової когорти 
сьогодення (Л.Артемова,  І.Бех, A.Богуш, А.Капська, О.Кононко, В.Кузь, Н.Побірченко, Т.Поніманська, 
Ю.Приходько, О.Сухомлинська, О.Савченко та ін.) існує саме такий погляд на дитинство, як на самоцінний, 
самобутній і неповторний період життя особистості, на тлі суспільного буття воно, за образним висловом 
Д.Фельдштейна, "затиснене" певними реальними можливостями, зумовленими не тільки віком, але й усією 
системою суспільних зв'язків, що визначають соціальний стан дитинства в його узагальненому розумінні в 
сучасному соціумі. Результати соціально-психологічних досліджень останніх років (В.Абраменкова, 
Л.Обухова, А.Орлов) констатують загальне несприятливе становище дітей у суспільстві. 
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Дитинство розглядають переважно як похідну від суспільно-історичного розвитку, обов’язком якого є 
відтворення та засвоєння колективного досвіду дорослих, загальних норм, способів та еталонів діяльності 
дорослих.  

У різні історичні періоди розвитку суспільства дитинство мало різне трактування, зміст і структуру, при 
цьому різним було і ставлення дорослих до дітей. Так, Л.Демоз виокремлює шість трансформацій ставлення 
до дитинства, які, на нашу думку, можуть слугувати моделями стосунків між дорослими і дітьми на різних 
етапах розвитку суспільства:  

1.Інфатицидний стиль, який характеризувався масовими дітовбивствами та насиллям над дітьми.   
2.Покидальний стиль, котрий характеризувався особливим ставлення до дитини як до об'єкта агресії.  
3.Амбівалентний стиль, який характеризувався тим, що дитина вважалася окремою духовною 

особистістю і повноправним членом сім'ї, але у вихованні  застосовували побиття.  
4. Нав'язливий стиль характеризувався тим, що на загальному фоні близькості до батьків поведінка, 

внутрішній світ, почуття, воля дитини контролюються батьками.  
5.Стиль, який соціалізує, характеризувався тим, що дитина стає об'єктом виховання і навчання, основні 

зусилля спрямовуються на підготовку дитини до майбутнього самостійного життя.  
6.Стиль, що допомагає, характеризувався намаганням  дорослих забезпечити індивідуальний розвиток 

дитини, у стосунках дорослий-дитина переважає співчуття й емоційний контакт [2, 56]. 
Визнання державою пріоритету особистісно зорієнтованої моделі освіти передбачає відмову 

вихователів від звичайних стереотипів педагогічної діяльності. Та, на жаль, навіть у кращих вихователів 
вихованець виявляє себе надто однобічно: про те, доборий чи поганий вихованець, вихователь аналізує на 
підставі того, як дитина виконує норми і вимоги порядку. Натомість для педагогіки Сухомлинського 
властиве тонке проникнення в душу дитини. Він справедливо наголошував: "…не може бути легкого й 
безтурботного виховання. Ця робота, копітка, у ній незрівнянно більше одноманітної, втомливої, часто 
неприємної праці, ніж праці, яка б давала тільки задоволення" [9,  291].  

Перебудову ціннісної системи дорослих потрібно починати саме з перебудови поглядів на дитинство. 
Особливої уваги  потребують дослідження проблем  дошкільного дитинства. Дошкільне дитинство пов'язане 
з актуалізацією предметно-практичної діяльності та норм людських взаємин. Прихід дитини в дошкільний 
заклад є важливим моментом у її житті: змінюється "соціальна ситуація розвитку".  

Позиція друга – зміст соціального розвитку особистості визначається, з одного боку, сукупністю 
соціальних впливів світового рівня культури, загальнолюдських цінностей, а з іншого – ставленням до цього 
самого індивіда, актуалізацією власного "Я", розкриттям творчого потенціалу особистості [7, 8].  Головним 
критерієм соціального розвитку в цьому разі є не стільки ступінь засвоєння соціальних норм і правил 
поведінки, адаптованості до навколишнього світу на рівні конформізму, скільки ступінь самостійності, 
ініціативності, творчості особистості. Соціальний  розвиток дитини проходить  двома пов’язаними  
лініями – соціалізації (оволодіння дитиною суспільним досвідом) та індивідуалізації (набуття нею 
самостійності, відносної автономності). Вивчення соціального розвитку дитини з погляду  його змістовної 
сутності (соціалізації-індивідуалізації) даєзмогу визначити психологічні механізми становлення цього 
процесу в онтогенезі. Соціальний досвід, до якого прилучається дитина з перших років свого життя, 
акумулюється і виявляється в соціальній культурі. Засвоєння культурних цінностей, їхнє перетворення, що 
сприяють суспільному процесові, є однією з фундаментальних завдань  соціалізації. 

Проте особистістю дитина стає у результаті самоуправління, коли вона починає певною мірою 
впливати на своє життя. У дошкільному дитинстві вона здійснює це переважно з допомогою дорослих, а в 
наступні періоди – все більш самостійно.  

Соціальний розвиток можливий тільки тоді, коли дитина не лише засвоює соціальний досвід 
попередніх поколінь, але доповнює, поглиблює, формує сучасними надбаннями. 

В.Сухомлинський, торкаючись проблеми соціального становлення особистості, влучно зауважив, що: у 
людині її людські риси формуються тільки тому, що з першого подиху свого життя вона – істота суспільна. 
Суспільна сутність людини виявляється в її стосунках, взаєминах з іншими людьми. Пізнаючи світ і себе як 
частину світу, вступаючи в стосунки з людьми, які задовольняють її матеріальні й духовні потреби, дитина 
залучається до суспільства, стає його членом. Це процес прилучення особистості до суспільства, який вчені 
називають соціалізацією [3, 4]. 

Ступенем соціального розвитку дитини, соціальною зрілістю її особистості, рівнем  її соціальної  
компетентності визначається успішність соціалізації дошкільника, що дає змогу дитині зайняти гідне місце 
в системі взаємин з дорослими й однолітками в мікросередовищі:  родині та групі дошкільного навчального 
закладу.  

Позиція третя – В.Сухомлинський підкреслював важливе значення різновікового спілкування для 
соціалізації дитини  й наголошував: педагог має турбуватися, щоб його вихованці були й вихователями. Він 
писав: "Третина століття роботи у школі переконала мене в тому, що людина найкраще виховується тоді, 
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коли вона виховує інших, турбується про інших людей" [10, 122]. Ми погоджуємося з педагогом, що 
майстерність виховання полягає у тому, щоб навчити кожну дитину віддавати свої знання молодшим 
товаришам, тим самим збагачуватися інтелектуально; тільки завдяки цьому й формується справжня жадоба 
до знань. Старші діти  стають помічниками педагогів, організовують ігри для молодших, беруть участь у 
їхніх розвагах, залучають молодших до спільної праці. На думку вченого, різновікове об’єднання є 
найсприятливішим соціумом і важливим фактором соціального й психологічного розвитку дитини. У 
процесі передачі практичних умінь і навичок між дітьми різного віку виникають духовні взаємини, іншими 
словами, кожний вихованець стає суб'єктом не лише діяльності, а й спілкування.  

Різновікову групу дошкільного навчального закладу можна розглядати як модель інтегрованої групи, у 
якій об’єднуються діти різного віку, тобто різні за  своїми розумовими і фізичними здібностями, інтересами, 
знаннями та уміннями. Особистість, яка зростає, набуває соціального  досвіду, виробляє способи пово-
дження з предметами, оцінює результативність своїх дій, утверджує позицію "Я"серед інших, прагне 
здобути визнання інших дітей, знайти своє відповідне місце в дитячому суспільстві. Дитяча субкультура, 
носієм якої є дитяче співтовариство, також виконує функцію первинної соціалізації дитини. Самі діти ще з 
раннього віку мають свої "власні (не сформульовані) концепції особистості, поведінки і взаємин з 
дорослими" (А. Мудрик). У їхній концепції відображається вплив менталітету нації у світлі особливостей 
конкретної сім’ї, дошкільного закладу, школи, товариства ровесників. Їхній вплив на процес виховання 
визначається саме цими уявленнями, які зумовлюють активність дітей, їхнє ставлення до самих себе, до 
навколишнього світу, до інших людей. Доречним тут буде згадати слова І.Кона: "При всій залежності від 
дорослих світ дитинства володіє певною психологічною автономією, і ця своєрідна дитяча культура, 
точніше – субкультура, повинна бути сприйнята зсередини, а не просто пояснена функціонально як 
підготовка до майбутнього дорослого життя" [2, 66]. Стосовно аналізу специфіки соціалізації особистості в 
дошкільному дитинстві  висловлені положення можуть означати, що дитяче соціальне життя починається в 
дошкільній групі, як генетично ранньому щаблі соціальної організації людей, що з часом замінюється  
шкільним класом.  

Низка вчених та дослідників (A.Богуш, Л.Божович, В.Дяченко, І.Дьоміна, В.Кузь, А.Макаренко, 
Т.Маркова, В.Нечаєва, Л.Пеньєвська, І.Печенко, Є.Субботський та ін.)  обґрунтували виховну роль взаємодії 
і спілкування дітей різного віку одне з одним, його значення і вплив на розвиток позитивних сторін 
особистості як молодших, так і старших дітей. Розвиток особистості здійснюється, виявляється, збагачуєть-
ся, коригується в соціальній діяльності різновікового товариства дітей-дошкільників. З виявів соціальної 
поведінки, ціннісних орієнтацій, вибору й наданих переваг, рішень та оцінок можна робити висновок про 
особливості вияву емоцій, волі, інтелекту дитини, про її моральні та соціальні якості, естетичний смак, 
культуру, здібності. 

Основним чинником соціального розвитку є знання норм і правил  спілкування з іншими людьми, тобто 
здатність осмислювати процес спілкування та прогнозувати його різноманітні ситуації. Будь-яка взаємодія 
дитини з дошкільним довкіллям відбувається в процесі спілкування, форми якого в дитини міняються  
залежно від віку. До семи років у дитини змінюються чотири форми спілкування з дорослими: ситуативно-
особистісна, ситуативно-ділова, ситуативно-пізнавальна і ситуативно-особистісна. Досвід свого спілкування 
з дорослими дитина переносить у ситуації спілкування з іншими дітьми [1,  113].  

Позиція четверта – спілкування – обмін між дітьми інформацією пізнавального або афективно-оцінного 
характеру. Воно задовольняє особливу потребу дитини – у взаємодії з іншими і пояснюється її соціальною 
природою. В.О.Сухомлинський влучно зауважив: "В процесі спілкування формується духовна і моральна 
культура людини, її світогляд" [8, 195]. Здійснюється спілкування за допомогою різних засобів – міміки, 
жестів, мови. Остання – провідний засіб, який використовують дошкільники, спілкуючись один з одним. 
Одна з основних функцій мови (передусім мовлення) – комунікативна або функція спілкування. У процесі 
мовленнєвої діяльності діти обмінюються між собою ідеями, почуттями, думками, настроєм, домовляються 
про свої плани й спільні дії. Реалізація дитиною потреби в спілкуванні або, навпаки, незадоволення 
спілкуванням викликає у неї відповідні емоції і почуття. Емоції виявляються в безпосередньому 
переживанні дошкільником задоволення, радості, незадоволення, засмучення, страху. Завдяки емоціям він 
регулює свою поведінку, співвідносить її з поведінкою інших дітей, з якими спілкується. Емоції виконують 
особливу функцію – засобу спілкування. 

Спілкування дітей різного віку є природною умовою набуття й передачі соціального досвіду, що є так 
званим стихійним шляхом соціалізації. У процесі різновікового спілкування можливим стає 
взаємовиховання і взаємонавчання, коли діти як молодші, так і старші, здобувають нові знання, вміння, 
навички, закріплюють та узагальнюють їх . Старші стосовно молодших є досвідченішими, вихованішими, 
свого роду наставниками. У свою чергу, менші стежать за вчинками, поведінкою і діяльністю старших. 
Будь-які проблеми, що виникають, стають спільними. Дошкільнята ставляться до старших з довірою, легко 
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підкоряються їм, намагаються копіювати, наслідувати їх. У цій ситуації кожна дитина усвідомлює 
позитивне значення спільних із товаришами робочий зусиль, пізнає радість спільної праці. 

Найскладніші виховні завдання успішно розв’язуються в різновіковому об’єднанні дітей: діти вчаться 
уважно ставитися до старших, турбуватися про менших, набувають комунікативних навичок. Наслідування 
старших, імітації їхньої поведінки молодшими дітьми – це, по суті, відображення, яке полягає у привабленні 
позиції старшого, й прагнення молодших до дорослості. 

Груповий вплив є одним із найперспективніших сфер впливу на соціальне становлення дитини, її 
соціальну поведінку, вміння відгукуватися на потреби інших людей. Досвід виховної роботи 
В.О.Сухомлинського засвідчує, що "виховна сила колективу великою мірою залежить від багатства, 
різноманітності стосунків між особистостями, які стоять на різних ступенях розвитку, тобто між 
вихованцями різного віку. Це стосунки ідейно-виховні, інтелектуальні, навчально-трудові, самодіяльно-
творчі, ігрові" [9, 15]. На думку вченого, різновікове об’єднання є найсприятливішим соціумом і основним 
фактором соціального та психологічного розвитку дитини. Вона вчиться налагоджувати контакти з іншими 
людьми відразу в декількох вимірах. Важливим засобом тут виступає організація  спільної діяльності в 
одному колективі. Так, протягом дня вихованці  мають час для постійної взаємодії та спілкування. При 
цьому важливим засобом виступає гра як провідний вид діяльності, притаманний дітям обох  вікових груп. 
Головним відкриттям дітей  на етапі дошкільного дитинства є ідея партнерства. Між трьома та п’ятьма 
роками дитина інтенсивно освоює важку практику взаємодії з іншими дітьми в грі, а потім – і в іншій 
діяльності.  Головною силою, яка рухає розвиток стосунків між дітьми-дошкільниками, є спільна гра. 
Рольова гра, яка входить у поведінковий репертуар дітей, стає головною моделлю партнерської взаємодії. 
Стосовно ігрового дійства як цілого кожна дитина, котра взяла на себе певну роль, стає частиною процесу, 
одним із структуроформівних елементів ситуації – її учасником. Її дії як члена дитячої ігрової групи 
підпорядковуються загальним для усіх людей законам групового життя. Це певним чином обмежує свободу 
дій дитини й пов’язане з  присутністю в грі інших її учасників. Правильно організована ігрова діяльність 
старших і молодших вихованців формує моральні чесноти, гуманні взаємини, відповідальність,   чуйність,   
доброту.  

Позиція п’ята – специфіка освітнього процесу в різновікових групах дитячого навчального закладу 
зумовлена наявністю системи міжвікових дитячих взаємодій, яка  здатна доповнювати й змінювати 
соціальний досвід дитини, що складається в системах взаємодії "дорослий – дитина", "молодша дитина– 
старша дитина", забезпечуючи позитивну динаміку в  соціальному  розвитку дошкільника. Спілкування та 
взаємодія між такими різними дітьми суттєво відрізняються від тих, які складаються в гомогенній групі. 
Взаємодія дітей у різновіковому колективі виконує функцію соціального захисту, яка полягає у  допомозі 
старших молодшим в організації їхньої життєдіяльності, захисті та  підтримці  тих дітей, які не можуть 
реалізувати себе з різних причин у колективі однолітків; забезпеченні відповідного емоційного самопочуття 
кожного вихованця, оскільки створюється можливість для кожної дитини спілкуватися з дітьми того віку, з 
якими вона себе комфортніше почуває [4, 67]. На думку психологів, взаємини з іншими людьми 
зароджуються і найбільше інтенсивно розвиваються в дошкільному віці. Досвід цих перших стосунків є 
фундаментом для подальшого розвитку особистості дитини і багато в чому визначає характер ставлення до 
самої себе, до світу, її поведінки і самопочуття серед людей. За словами С.Л. Рубінштейна, серце людини 
все виткано з її взаємин з іншими людьми; з ними пов’язаний головний зміст психічного та внутрішнього 
життя людини. Саме ці взаємодії народжують найсильніші переживання і вчинки. Взаємини з іншою 
людиною є центром духовно-морального становлення особистості та багато в чому визначають моральну 
цінність людини [5, 627].  

Сучасні науковці (Е.Смирнова, В.Бутенко) виділяють наступні типи взаємодії між дітьми в різновіковій 
групі [6, 70]: 

Відсторонені стосунки: характеризуються низьким інтересом до інших дітей і вираженою орієнтацією 
на дорослого. І в старших, і в молодших дітей переважають індивідуальні форми активності й високої 
нормативності у висловах і в поведінці. Головним для дітей є взаємини з дорослим при повній байдужості 
до інших дітей. Правильне виконання інструкції і завдань вихователя є способом отримання його заохочень.  

Егоцентричні стосунки: характеризується яскраво вираженим прагматизмом. Головним мотивом 
поведінки є прагнення реалізувати свої інтереси й отримати свою вигоду, інша дитина  при цьому 
сприймається  як перешкода. У старших дітей це виражається у визнанні своїх переваг, демонстрації їх 
молодшим і прагненні керувати ними й повчати їх.  

Стосунки знецінювання: виражаються в прагненні старших дітей самоутвердитися за рахунок 
молодших і  виявляються в негативних оцінках дій і поведінки дітей у групі. Така взаємодія може негативно  
впливати на особистість іншої дитини. Старша дитина утверджує власне "Я" не просто за рахунок своїх 
переваг у грі, а через приниження і знецінювання особистості молодшої дитини. Молодші при цьому або 
протестують (скарги, сльози, образи), або терплять і підкорюються волі старших.  
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Стосунки причетності: виявляються в прагненні до спільної діяльності, в узгодженні інтересів. Старші 
діти прагнуть залучити менших до загальної справи, допомагати їм, причому всі дії здійснюють  за власною 
ініціативою, без указівок і спонукань вихователя. Молодші зацікавлюються загальною справою й охоче  
відгукуються на пропозиції старших.  

Конкурентні  стосунки:  виражаються в тому, що інша дитина є  об'єктом для порівняння. При 
вихідних рівних можливостях завжди присутнє прагнення підкреслити свою перевагу: хто швидше й краще 
намалює, хто виграє і т.д.  

Важливим фактором, що впливає на міжособистісні стосунки дітей у різновіковій групі, є характер 
взаємодії вихователя з дітьми. Взаємодія вихователя та стиль його спілкування з дітьми є моделлю 
поведінки старших дітей стосовно менших. Склад різновікової групи створює сприятливі умови для 
реалізації, відтворення та присвоєння того типу стосунків з молодшими дітьми, які демонструє вихователь. 
Тому В.О.Сухомлинський постійно звертав увагу на досягнення тісного співробітництва, встановлення 
партнерських стосунків між дорослими та дітьми. Видатний педагог уважав, що справжнім вихователем 
може стати лише той, хто не забуває, що він колись був дитиною, і завжди радив педагогам бути чуйними 
до вихованців, уважно спостерігати за їхнім внутрішнім світом, почуттями та переживаннями. На 
вихователя, який постає "мудрим, люблячим захисником дитини", покладена велика відповідальність, 
оскільки досить часто діти приходять в освітні заклади скаліченими обставинами родинного виховання та 
чинниками  навколишнього оточення, педагог зауважував: "уважно ставтеся до індивідуального розвитку та 
особливостей кожної дитини". У статті "Як любити дітей" з цього приводу В.О.Сухомлинський зазначав: 
"Любити дитину – це означає захищати її від зла, яке оточує багатьох дітей у житті". Із вихованням та  
навчанням пов'язана велика кількість дитячих проблем, а тому вчитель повинен постійно вивчати панівний 
настрій групи загалом та кожної дитини зокрема, підтримувати вихованців в різних життєвих ситуаціях, 
дорожити їхнім безмежним довір'ям, створювати умови кожному з них для взаємодії, самодіяльності та 
самовияву. Ніякого насильства над дитиною – основоположний принцип педагогічної концепції  
Сухомлинського. Він рішуче відстоював виховання без покарань, його влада над дітьми – безумовна 
"материнська" любов і турбота про вихованців: "дитяче серце легко поранити. У навчанні, взагалі у всьому 
шкільному житті при неуважному або байдужому ставленні до дитини з'являється багато гострих кутів і 
підводних каменів, що створюють умови для потрясінь, з якими дитина не може справитися" [8, 22]. 

Отже, різновікове об’єднання є чинником, який найефективніше впливає на соціальний і психічний 
розвиток дитини. Взаємодія у різновіковому об’єднанні дітей виконує функцію соціального захисту: 
допомога старших молодшим в організації їхньої життєдіяльності, захист і підтримка тих дітей, які не 
можуть реалізувати себе з різних причин у колективі ровесників; забезпечення відповідного емоційного 
самопочуття кожного вихованця, оскільки створюється можливість спілкуватися з тим віком, з яким себе 
комфортніше почуває.  

І саме творча спадщина В.Сухомлинського через звільнення від стереотипних, міфологізованих 
дорослими образів дитячого розвитку та діяльності, що спотворюють та звужують вивчення дитинства, 
сприяє конструюванню нового образу дитинства, проектуванню нових типів стосунків між дорослим та 
дитячим світом.  

Сучасне життя висуває на перший план проблему спеціально організованої різновікової взаємодії 
дошкільників, розробка методичних засад якої і становить перспективу подальших досліджень.  
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Оксана  БАРНИЧ 

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
НА ОСНОВІ ІДЕЙ ЛІТЕРАТУРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ 

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО  

Важливим структурним компонентом сучасної системи освіти є творче наповнення процесу навчання з 
метою розвитку творчих здібностей особистості учня, оскільки креативна особистість має більше 
можливостей до самовираження, продукування нестандартних ідей, підвищення рівня власної значущості та 
свободи, створення матеріальних та духовних цінностей. У структурі методів для оптимізації означеного 
процесу розвитку творчих здібностей особистості учня, власне ми акцентуємо увагу на учнях молодшого 
шкільного віку, виділяють різноманітні психолого-педагогічні підходи. Проаналізувавши розроблені 
способи реалізації творчого потенціалу особистості молодшого шкільного віку, ми вирішили акцентувати 
увагу на інтегративному підході, який, за нашим переконанням, має ґрунтуватися на інтеракції історико-
педагогічних підходів та основних тенденцій сучасної педагогічної інноватики. У цьому зв’язку ми 
вважаємо за необхідне розглянути в зазначеному контексті творчу спадщину В.О.Сухомлинського, оскільки 
вона володіє характеристиками, необхідними для нас у процесі розробки методів та підходів розв’язання 
проблеми розвитку творчих здібностей особистості молодшого шкільного віку, що й визначає її 
актуальність в умовах реформування сучасної системи освіти, особливо її початкової ланки. 

Значний внесок у вивчення наукового доробку В.О.Сухомлинського зробили вітчизняні вчені: 
М.Я. Антонець, Л.С. Бондар, Т.Г. Будняк, В.А. Василенко, М.М. Дубінка, І.А. Зязюн, В.П. Корнєєв, 
В.Г. Кузь, А.М. Луцюк, В.М. Мадзігон, Л.М. Масол, В.Г. Редько, Є.Г. Родчанін, Я.А. Розенберг, 
О.Я. Савченко, Г.М. Сагач, О.В. Сухомлинська, Г.В. Сухорукова, З.М. Шевців, М.Д. Ярмаченко. Власне ж 
проблема творчості, розвитку творчих здібностей особистості молодшого шкільного віку має своє розкриття 
в працях багатьох дослідників, зокрема: К.П.Фролова, І.А.Барташнікова, О.О.Барташнікова, Г.С. Костюк, 
В.Ф.Чучуков, Л.П.Масюта, Г.Л.Бондаренко, М.В.Явоненко. Загалом,  інтегративний аспект проблеми 
розвитку творчих здібностей особистості молодшого шкільного віку, який будується на визначальній 
єдності морального та креативного компонента, причому моральність має системоутворюючу, спрямовуючу 
роль окремо не розглядався і, за нашим переконанням, заслуговує на увагу та детальнішого дослідження. 

Метою дослідження є наукова розробка і дослідницько-експериментальне випробування комплексу 
логічних і послідовно пов’язаних між собою індивідуально орієнтованих моделей, що утворюють 
принципово нову інтегративну систему розвиту творчих здібностей особистості молодшого школяра на 
засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. 

Окреслюючи основні аспекти проблеми розвитку творчих здібностей та творчості загалом в історико-
філософському контексті, маємо акцентувати увагу на тому, що творчість у поглядах античних мислителів 
розглядається у двох формах: як дещо божественне – акт народження (творіння) космосу і як людське 
мистецтво, ремесло. На думку античних мислителів, творчість має вираження, подібне до наслідування, 
копіювання природи і відповідно не може бути не пов’язаною з предметно-практичною діяльністю. За 
трактуванням іншої концепції творчість – прерогатива Бога як творця всього живого, адже кожен крок і 
маніпуляція, навіть креативного наповнення підпорядкована волі Творця. Уже у творах Платона 
стверджується, що справжнє покликання душі полягає у "спілкуванні з божественним, чистим і 
єдиноподібним. Скорбота, радощі та інші тілесні і психічні потяги прив’язують душу до більш низьких 
рівнів людського існування, а тому не дозволяють душі виявити притаманний їй трансцендентний вимір 
[6, 14]. Зазначене твердження маємо трактувати як, з одногу боку, тяжіння до творчості як до 
божественного, високого, а з другого – "творчість у чистій сорочці", тобто абстраговано від емоцій, вражень, 
специфіки організації духовної, моральної сфери особистості молодшого школяра. Відповідно маємо 
висловити свою незгоду з тим, що людина з розвиненою морально-духовною сферою  деградує, особливо 
характерним для нашого суспільства є брак людяності, емпатійності. На підтвердження зазначеного 
припущення маємо акцентувати увагу на поглядах Є.Маланюка щодо проблеми взаємозв’язку моральності 
та творчості, а він уважає, що творчість має містити "духовий" елемент, тобто духовність, моральність є 
складовим компонентом творчості [7, 4]. Маємо наголошувати на взаємозв’язку та взаємовпливі таких 
категорій, як "творчість" і "моральність" у процесі роботи з художнім текстом. Адже неможливо 
стимулювати творчі сили дитини без попередньої зацікавленості в матеріалі, з яким працює вихованець. 
Емпатійне ставлення до прочитаного, співчуття, виявлені до героя художнього тексту, чи радість, 
породжена щасливим розв’язанням подій, стимулює бажання творити – бажання передати почуття від 
прочитаного словом та фарбами. 
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Правомірність висловлених положень має практичне підтвердження, яке було отримано внаслідок 
апробації розробленого нами експериментального посібника, що являє собою добірку оповідань 
В.О. Сухомлинського. Незважаючи на високий рівень зацікавленості компонентами проблеми нашого 
дослідження, аналіз окремих напрацювань учених довів, що саме проблемі формування моральних якостей у 
процесі творчості молодших школярів не приділено належної уваги. Пошук альтернативних способів 
розв’язання завдань, що виникають у контексті окресленої проблеми, спонукав нас до створення 
авторського дидактичного експериментального посібника для позакласного читання, робота з яким сприяє 
діагностуванню стану розвитку морально-етичної сфери молодшого школяра та впливає на її подальший 
розвиток, що має важливе значення в контексті формування гармонійно розвиненої особистості. 
Специфікою цього посібника є те, що діти мають можливість висловити письмово свої думки, враження від 
прочитаного, вдосконалити вміння, знаходити головну думку твору, а також ілюструвати самостійно книгу. 
Як уже згадувалося раніше, посібник складається з оповідань В.О. Сухомлинського, переважна більшість 
яких залишилася за межами запланованого програмою матеріалу. В умовах експерименту були учні 1–4-х 
класів. Ми ставили за мету визначити, як відібрані нами оповідання сприймаються дітьми. Особливістю 
роботи є те, що думки, враження від прочитаного мали висловлювати учні Павлиської школи. Ці ж 
оповідання були запропоновані для роботи учням Чернігівської школи №25, яка займається практичним 
впровадженням ідей В.О. Сухомлинського.  

Загальновідомим є факт, що головним компонентом навчального процесу школи має бути вільна 
творчість вчителя, яка ґрунтується на педагогічній інтуїції. Подібну думку знаходимо і в творчому доробку 
Ю.Ревая, який уважає, що основною метою нової школи має бути розвиток особистості, котрий буде 
здійснюватися лише тоді, коли розвиватимуться індивідуальні здібності дитини [5, 147]. Черпати матеріал 
для творчих завдань учитель повинен з "дитячої душі". У своїй праці "О научованню граматики и 
правописа" педагог закликає: "Даймо свободну течву дитячому роздумовуванню і дитячій 
винаходчивости"[10, 4–5].  

Науковець М. Явоненко наголошує  на важливості літературної творчості, необхідність цього виду 
творчості загалом і для нашого дослідження, зокрема, пояснюється унікальною роллю мовлення у 
життєдіяльності окремої людини й людства в цілому. У педагогічному аспекті важливим є те, що 
літературна творча діяльність сприяє вихованню емоційно-ціннісного ставлення до світу як особистісної 
характеристики, котра передбачає здатність людини бути співпричетною до духовного світу іншого, а це 
імпонує суті нашого дослідження. Літературна творчість у дитинстві виступає не як самоціль, а передусім як 
засіб духовно-творчого розвитку, як важлива умова всебічного гармонійного розвитку особистості [17, 18] 

Безумовно, педагогічна система В. Сухомлинського ґрунтується на потребах та можливостях дитини, її 
унікальності. Ми практично керувалися згаданим положенням і в цьому зв’язку формували завдання, які 
мали б сприяти виявленню та збагаченню, розвитку креативного потенціалу та індивідуального морального 
досвіду особистості молодшого шкільного віку. Нами було визначено завданням пояснити зміст, розуміння 
прочитаного, висловити особисте ставлення до нього, для цього до кожного з оповідань було складено певні 
запитання. Одним з головних  завдань був порівняльний аналіз робіт учнів Павлиської та Чернігівської 
школи з метою виявлення впливу Школи Радості, створеної видатним ученим, на сучасних учнів Павлиша 
та впливу педагогічних ідей і його спадщини на учнів Чернігівської  школи №25. 

 Моральне виховання підростаючого покоління як складова процесу гармонійного розвитку особистості 
дитини цілком залежить від впливу, який чинить оточення дитини. Необхідними характеристиками для 
актуалізації, активізації та розвитку індивідуального морального досвіду дітей мають оповідання 
В.О.Сухомлинського, оскільки оперують такими необхідними морально-етичними категоріями, як 
відповідальність, чуйність, гідність, вдячність, працелюбність тощо, вдало розкритих в актуальних, цікавих 
за сюжетом оповіданнях. Розглянемо отримані результати на прикладі аналізу роботи дітей над 
експериментальним посібником для позакласного читання:  

Оповідання "Говорити без дозволу не можна" пов’язане як зі шкільною тематикою, так і зі 
спілкуванням у системі "людина-природа". 

До нього було складено запитання: 
– Що тебе вразило в оповіданні? 
– Чи траплялося з тобою щось подібне? 
– Яка головна думка оповідання? 
Враження від прочитаного учнів Павлиської та Чернігівської школи №25 дещо різняться. Це видно з 

прикладів: 

"Найбільше в цьому оповіданні мене 
вразила поведінка Василька. Замість того, щоб 

"В оповідання мене вразило те, що хлопчик 
неуважно поводився на уроках. Але він мені 
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слухати вчительку, він під час уроків 
відволікається на сторонні речі, дивиться у 
вікно" (Павло М., 4-В кл., м. Чернігів). 

сподобався своєю любов’ю до кошенятка, 
цікавістю до усього" (Олена Р., 4-А кл., 
с. Павлиш). 

Олену дивує недисциплінованість Василька (неуважно поводиться на уроках), але їй імпонує 
допитливість хлопчика, його захоплення природою (сподобався своєю любов’ю до кошенятка, цікавістю до 
всього). Павло не розуміє поведінку Василька на уроці (відволікається, дивиться у вікно). Спільним є те, що 
діти не підтримують недисциплінованість хлопчика, але учні з Павлиша орієнтуються на позитивний бік – 
любов головного героя до природи, що пояснюється більш тісним зв’язком сільських дітей з природою. 

Наступне запитання теж було сприйняте відповідно по-різному: 

"Зі мною теж траплялося таке. Ми з 
подругою сиділи на уроці. Я щось сказала їй. 
Вчителька почула це і зробила зауваження. 
Завтра все повторилося. Вчителька взяла 
щоденник, але зауваження не записала. Ми 
зрозуміли, що розмовляти на уроці не можна" 
(Марина Н., 3-А кл., м. Чернігів). 

"Так, я врятував мале цуценя" (Андрій Ц., 3-
Б кл., с. Павлиш). 

Відчувається вплив Школи Радості на Андрія, оскільки він орієнтується на взаємодію з природою. 
Схоже, що Марина проводить більше часу в класі, оскільки кваліфікує випадок з Васильком як типове 
порушення дисципліни – у цьому й виявляється відмінність в осмисленні цього питання учнями з Павлиша 
та Чернігівської школи №25. Спільних рис під час аналізу виявити не вдалося. 

Діти зробили такі висновки з прочитаного: 

"На мою думку, автор оповідання пояснює 
нам, що в класі треба дотримуватися певних 
норм поведінки. Не можна порушувати тишу, 
заважати іншим працювати" (Юлія К., 3-Г кл., 
м. Чернігів). 

"Головна думка оповідання в тому, що 
необхідно бути стриманим на уроці, щоб не 
заважати іншим. Але для порятунку кошеняти 
або в інших крайніх випадках можна без дозволу 
звернутися до вчителя і попрохати про 
допомогу" (Руслан Б., 3-А кл., с. Павлиш). 

Одержані висновки підтверджують висловлене раніше припущення з приводу того, що для міських 
дітей частіше постає проблема спілкування в класі, а для сільських – за його межами, хоча певну роль 
спілкуванню в класі відведено також. 

Узагальнюючи порівняння робіт учнів, можемо сказати, що помітний вплив на павлиських школярів 
справляють традиції Школи Радості, закладені ще В.О. Сухомлинським, які підтримують і розвивають його 
однодумці з метою виховання дитячих душ високоморальними, відкритими до впливів зовнішнього світу, 
багатими на емоції, толерантними, емпатійними. Власне атмосфера Школи Радості має позитивний вплив на 
розвиток сприйнятливості до краси природи, світоглядних нюансів оточуючих. Потяг до прекрасного, 
чарівного, до казки виявляється і в оформленні обкладинок книг, їхніх назвах. Роботи учнів школи №25 не 
менш цікаві вже з огляду на те, що школа працює на основі ідей педагогічної парадигми 
В.О. Сухомлинського, твори якого є близькими для цих учнів теж, підтвердженням цього є цікаві й 
змістовні відповіді, оригінальні ілюстрації. 

У цілому В.О. Сухомлинський очима дітей – це світ цікавих образів, нетипових подій, ситуацій, які 
потребують детального осмислення, аналізу на основі власного досвіду. Часова межа між добою, у яку жив і 
творив видатний вчений-педагог, і сьогоденням – це не прірва, а сходинка, котра сприяє моральному 
зростанню сучасного підростаючого покоління, вираженню творчого потенціалу дітей, розвитку творчих 
здібностей, на яку, сподіваємось, стали вищими діти, що мали можливість глибше проникнути у світ, 
створений директором Павлиської школи. 

Як уже говорилося, спосіб виявлення почуттів, емоцій, думок та переживань є досить індивідуальним. 
Саме тому наш дидактичний посібник містив окремі запитання, які давали можливість ілюстративно 
зобразити свої враження від прочитаного. 

До оповідання "Тільки живий красивий"  було підібрано таке запитання: 
Що б тобі хотілося намалювати, прочитавши це оповідання? Намалюй будь ласка. 
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Варто виділити дві специфічні роботи – Михайло К. (4-б кл., с. Павлиш) та Марія Д. (4-Д кл., 
м.Чернігів). 

Михайлик свій малюнок – хлопчик, який тримає сачок (перекреслений) над метеликом, який пурхає над 
квітами  в полі, супроводив написом: "Діти, бережіть природу!" Це надає малюнку вигляду плаката. Автор 
наступної роботи, Марія Д. зображає оригінальне порівняння – метелик, приколений до листа паперу 
(відчутна статика), та метелик, який вільно літає (динаміка), даючи можливість порівняти й зробити свої 
висновки. Всі інші роботи учнів Чернігівської школи №25 типові – метелик над квіткою. Подібні малюнки є 
і в книгах павлиських учнів, але, крім цього, є й інша група малюнків – двоперсонажні: хлопчик, який 
ловить метелика в полі чи лісі. 

Оповідання "Чого синичка плаче?" містить таке запитання: 
Який би малюнок ти придумав до цього оповідання? 
Ілюстрації, виконані дітьми, видзначаються динамікою, експресією, символічністю. Як от робота 

Михайла К. (4-Б кл., с. Павлиш), у якій, щоб показати, що синичка плаче, хлопчик малює сльози, яки 
крапають з очей пташки. Нетипово на це запитання відповідає Ілона Є. (4-А кл., с. Павлиш) (решта учнів 
виконали роботу практично), дії учениці пояснюються тим, що дівчинка віддає перевагу мовленнєвим 
засобам вираження образів. До комбінування – коментованого малювання – поєднання мовленнєвих та 
забражальних засобів при відповіді на це запитання вдалися як учні Павлиської школи (Юлія С., 4-А кл.), 
так і школи №25 ( Настя Л., 4-з кл., Юля В., 3-В кл., Валерія Л., 4-Д кл.). 

Наступне оповідання "Як носили півника продавать". Запитання-завдання: 
Який би ти малюнок намалював до цього оповідання? 
З малюнків помітно, що діти вбачають головного героя оповідання в півникові. Для учнів Павлиської 

школи характерним є зображення  кульмінаційного моменту "звільнення півника" як засобами 
образотворчого мистецтва, так і словесними: "Я б намалювала  міст через річку. Біля нього лежить бабуся і 
куняє. Навкруги зеленіє травичка, квітнуть квіти, над ними літають барвисті метелики. Біля річки ростуть 
верби, полощуть свої віти у воді. Біля дороги зеленіють кучеряві клени. А по дорозі біжить півник, якого з 
кошика випустив Юрко. Хлопчик задоволено дивиться йому вслід і радісно посміхається" (Ілона Є., 4-А кл., 
с. Павлиш). Для учнів школи №25 характерним є зображення півника самого або біля дому. Малюнки 
супроводжує такий словесний коментар: "Я б намалювала як Панько клює пшоно" (Інна В., 4-В кл.). 

До оповідання "Скляний чоловічок" було підібрано таке завдання: 
Яким ти уявляєш скляного чоловічка? Намалюй. 
Цікавим є ілюстративний аспект цього твору: в основному діти зображають скляного чоловічка 

безвідносно до героя – у вигляді гнома, робота тощо; блакитного, сірого кольору, різнокольорового, але є 
специфічні роботи, на яких варто зробити акцент. Так, з роботи Юлі К. (3-Г кл., м. Чернігів) видно, що 
скляного чоловічка вона зображає як власну совість, оскільки намалювала дівчинку. Роботи Юлії С. (4-А 
кл., с. Павлиш) та Олени Р. (4-А кл., с. Павлиш) демонструють зв’язок скляного чоловічка з головним 
персонажем – дівчатка малюють двох хлопчиків – одного в кольорі, а іншого – "прозорим" (сірим). 

Оповідання "Як Федько робив уроки". Запитання: 
Яку ілюстрацію ти зробив би до цього оповідання? 
Ілюстративне оформлення робіт в основному однопланове – зображення хлопчика, який вчить уроки 

або почервонів. Двоперсонажним є словесне малювання: "Намалювала б Федька, як він почервонів, і тата, 
який би дивився на Федькові оцінки" (Юлія С., 4-А кл., с. Павлиш). "Як батько похвалив сина" (Марина Н., 
3-Д кл., м. Чернігів). "До цього оповідання я б намалювала Федькову кімнату, в ній стоять стіл і стілець. На 
столі зошит, підручник, ручка, олівець і лінійка. Біля столу батько гладить сина по голівці" (Ілона Є.,  
4-А кл., с. Павлиш). 

Ми зупинилися на описі малюнків саме до цих оповідань, оскільки вважаємо їх найбільш 
оригінальними, наповненими специфічним змістом. Загалом, ілюстративний аспект поданий ширше учнями 
Павлиської школи. Хоча й учні школи №25 теж оригінально впоралися з цим завданням. 

Безперечно, малювання є ігровим видом творчості, образотворчою модифікацією гри з усіма 
властивими їй  рисами: вживанням і перенесенням у ситуацію, наслідувальним характером. Дитина створює 
інший світ, у якому вона повний володар речей, подій, ситуацій. Проте малювання, безумовно, виходить за 
межі ігрових визначень. Якщо змістом малюнка є гра, його форма – естетичне освоєння дійсності, 
вираження та розвиток творчих здібностей особистості молодшого шкільного віку. Це вираження 
відбувається у нерозривному зв’язку з осмисленням подій, ситуацій, емоційно-оціночного ставлення до 
персонажів оповідань, аналіз вчинків, прогнозування наслідків ситуації, що склалася на основі 
індивідуального морального досвіду дитини. Тут ігровий та естетичний момент майже повністю зливаються. 
Цій меті слугує й естетичне оформлення малюнка. Орієнтуючись на естетичний розвиток, ми робимо ще 
один крок до гармонійного розвитку дитини. 
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Нерідко ми, дорослі, вчителі, вигадуючи завдання для дітей, не замислюємося над тим, чи абсолютно 
вони задоволені роботою, яку виконували, чи, можливо, вбачають у ній певні недоліки. Адже діти завжди 
мають свою думку з кожного приводу, але не завжди мають можливість її висловити. Саме для того, щоб 
творче завдання, яке виконували учні, ґрунтувалося на співпраці, співрозумінні, призначене прикінцеве 
слово, орієнтоване на діалог з дитиною. Школярі пишуть нібито рецензію на дидактичний посібник. На 
жаль, жоден учень Чернігівської школи №25  не взяв участі в написанні "рецензії", на відміну від 
Павлиських школярів, які, навпаки, жваво зреагували. 

З відгуків дітей робимо висновки, що із оповіданнями та казками В.О. Сухомлинського вони 
знайомилися ще в дитячому садку, активно обговорюють їх на уроках мислення, позакласного читання, 
етики, громадянської освіти. Ось які враження  викликала робота з посібником: 

" Мені було цікаво працювати з цією збірочкою, читаючи оповідання та малюючи ілюстрації. Я ніби 
проживав життя разом з героями цих казок. Вчився доброти" (Андрій Ц., 3-Б кл.). 

"Працювати було дуже цікаво. Адже, читаючи і обмірковуючи кожне оповідання, ненавмисно вдаємося 
до особистої критики. А це  дуже корисно" (Руслан Б., 3-А кл.). 

"Мені дуже сподобалось відповідати на запитання. Висловлювати свою думку. Я теж багато над чим 
задумувалася, коли прочитала оповідання Василя Олександровича. Адже він умів так описати деякі ситуації 
із життя, що навіть хочеться плакати" (Олена С., 4-Б кл.). 

"З цією книжечкою мені було працювати цікаво. Сподобалось малювати ілюстрації, давати відповіді на  
запитання, ставити себе на місце головних героїв і давати їм поради. Я б хотіла, щоб таких книжечок було 
побільше" (Олена Р., 4-А кл.). 

Серед недоліків збірки опитувані виділили лише один – пов’язаний  із змістовим наповненням 
оповідань: "Мені не сподобалося те, як хлопчик приколов метелика великою шпилькою, а ще не 
сподобалося, що Мишко не бачив, чого синичка плаче. Не сподобалося, що Михайлик поліз на дерево і у 
мами посивіла волосина…" (Юлія С., 4-А кл.). 

Одержані результати дослідження дають нам змогу стверджувати правомірність висловленого раніше 
припущення стосовно інтегративної єдності понять "творчість" та "моральність". Можемо зробити такі 
висновки: 

1. Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів має ґрунтуватися на синтезі історико-
педагогічного, психологічного мислення та тенденцій розвитку й реформування освіти – педагогічної 
інноватики. 

2.  Підготовлений нами експериментальний посібник знайшов емоційний відгук у серцях дітей, 
позитивно вплинув на збагачення морального досвіду.  

3. Педагогічна парадигма В.О. Сухомлинського володіє необхідними характеристиками для розвитку 
творчих здібностей та збагачення індивідуального морального досвіду учнів початкової школи. 

4. Моральність є вектором вираження творчого потенціалу особистості, рушієм розвитку творчих 
здібностей молодших школярів. 

Маємо рекомендувати використання технології розвитку творчих здібностей особистості молодшого 
шкільного віку засобами художньої творчості на основі інтеграції текстового матеріалу з морально-етичним 
наповненням, методів образотворчого мистецтва та словотворчості в практику роботи початкової школи.  
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Тетяна БАШИНСЬКА 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 
СІЛЬСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Ідеалом сьогодення є людина не тільки освічена, але й здатна до самоорганізації, самореалізації своїх 
потенційних можливостей, природних задатків. Нові підходи до організації навчально-виховного процесу в 
сільській місцевості зумовлюють необхідність створення реальних умов для доступності до якісної освіти 
дітей, що там проживають. Особистісна орієнтація освітнього процесу актуалізувала ідею розвивального 
навчання. Тому виникає потреба в дослідженні педагогічних умов формування розвивального середовища 
початкової школи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості. 

Зазначимо, що розвивальне середовище ми розглядаємо як “спеціально змодельовані місце й умови, що 
мають розвивальну спрямованість; як багатомірний соціальний простір, що забезпечує різноманітні варіанти 
вибору оптимальної траєкторії розвитку й дорослішання особистості відповідно до індивідуальних 
особливостей її фізичного, соматичного, психічного, психологічного – духовно-морального і соціального 
здоров’я, що дає змогу: дітям – самовизначатися в різноманітних видах діяльності й у взаємодії з різними 
співтовариствами; педагогам – створювати умови для соціалізації дітей у широкому соціальному й 
культурному контексті; батькам – брати участь у створенні (як замовникам) широкого діапазону освітніх 
послуг; організаторам та управлінцям – ухвалювати управлінські рішення з орієнтацією на різноманітність 
освітніх інтересів і умов” [9, 25]. 

Розвивальне середовище в нашому розумінні є відкритою системою, природовідповідною до життєвого 
ритму дитини й до його внутрішньої психологічної організації, яка забезпечує оптимальні умови для 
розвитку активної, самостійної й самодостатньої особистості. 

Вихідним положенням для розроблення розвивальних освітніх систем стала гіпотеза Л.С.Виготського 
про динаміку співвідношень процесів навчання й розвитку, сутність якої полягає у тому, що дитина в 
процесі навчання, тобто в процесі спілкування й співробітництва з дорослими та однолітками, може досягти 
більшого, ніж те, що входить у межі її можливостей. Дещо нове дитина може зробити сама після того, як 
вона це робила разом з іншими. Таким чином, “... те навчання є добрим, яке забігає вперед розвитку” 
[1, 386]. 

У різних розвивальних освітніх системах, при загальній орієнтації на зазначене положення Виготського 
робилися різні акценти на основні фактори розвитку. 

Теорія розвивального навчання й розроблений на її основі обширний навчально-методичний матеріал 
становлять основу системи навчання Ельконіна – Давидова, відповідно до якої “змістом розвивального 
початкового навчання є теоретичні знання, методом – організація спільної навчальної діяльності молодших 
школярів (і насамперед організація розв’язання ними навчальних завдань), продуктом розвитку – головні 
психічні новоутворення, притаманні молодшому шкільному віку” [2, 384]. У зазначеній теорії особлива 
увага приділяється також проблемі формування школяра як суб’єкта навчальної діяльності. 

Л.В. Занков основою психічного розвитку молодших школярів уважає нові способи організації процесу 
навчання [3]. Організоване під його керівництвом експериментальне навчання мало комплексний характер, 
створювалося на основі системи психодидактичних принципів: навчання на високому рівні складності; 
провідна роль теоретичних знань; високі темпи вивчення матеріалу; усвідомлення школярами процесу 
учіння; систематична робота над розвитком усіх учнів. 

Проблемі вільного виховання та розвитку особистості в спеціально організованому середовищі 
присвячені наукові праці зарубіжних учених (М.Монтессорі, Р.Штайнр, С.Френе, Р.Кузіне, Г.Цукерман, 
Ш.О.Амонашвілі). Серед вітчизняних діячів особливе значення має педагогічна творчість 
В.О.Сухомлинського. 



 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Серія: педагогічні науки Випуск 78 (2) 
   

 
 

 131 

М.Монтессорі пропагувала педагогічно зумовлену проблему організації середовища, що найбільше 
відповідає потребам розвитку учнів [3] Девіз школи М. Монтессорі: “Допоможи зробити мені це самому”. 
Клас поділявся на зони: практичного життя, сенсорного розвитку, мовну, математичну, географічну, 
природознавчу. Учитель у такій школі впливав на дитину не прямо, а через дидактичні матеріали, з якими 
дитина працює за підготовленою програмою. Сутність методики полягала в тому, щоб стимулювати учня до 
самовиховання, самонавчання, саморозвитку. Завдання вихователя – допомогти організувати учневі свою 
діяльність, піти власним індивідуальним шляхом, реалізувати свою природу. Тому Монтессорі вбачала роль 
педагога не в навчанні й вихованні, а в керівництві самостійною діяльністю учнів. Монтессорі-матеріали – 
важливий складовий елемент розробленої методики, які, будучи важливою частиною “педагогічного 
середовища”, ставали органічною частиною життєдіяльності дітей. Вони були привабливі та прості в 
застосуванні, відповідали віковим особливостям дитини. Діти вільно вибирали заняття, виконуючи їх так, як 
задумав учитель, самостійно знаходили та виправляли свої помилки, розвиваючи волю та терпіння, 
спостережливість та самодисципліну, здобуваючи знання, тренуючи власну активність. 

Рудольф Штайнер розробив теоретичну й методичну основу “Вальдорфської педагогіки” – систему 
навчання та виховання дітей, що ґрунтувалися на антропософських засадах розвитку особистості та ставила 
за мету – виховання духовно вільної особистості, здатної своєю індивідуальністю перебороти консерватизм 
суспільства. Діяльність учителів мала бути спрямована на пробудження в дитині природних задатків, 
творчої фантазії, Навчання проводилося за так званими “епохами”, протягом 3–4 тижнів викладався один і 
той же предмет. Підручниками не користувалися, діти здобували знання самі й за допомогою вчителя, 
оцінки не виставлялися. Учителю відводилася роль консультанта. Велика увага приділялася трудовому 
вихованню [7, 75]. 

Роже Кузіне конкретизував принцип вільного розвитку дітей системою навчання за “методом вільної 
роботи групами” навколо центрів інтересів, який ґрунтувався на: добровільному об’єднанні учнів для 
роботи; вільному виборі видів діяльності; допомозі вчителя дітям тільки при необхідності [6, 46–61]. 
Учитель створював предметно-розвивальне середовище, сприятливе для взаємодії з ним учнів. Група дітей 
вибирала запропоновану роботу та матеріали, з якими їм подобається працювати й, таким чином, вступала у 
взаємозв’язок із відповідним довкіллям. 

Відрізнялася від деяких позицій “нового виховання” педагогічна система С.Френе, який 
використовував у своїй роботі друкарські верстати. Він уважав, що в кожній дитині більше істин, ніж у всіх 
педагогічних надбаннях світу; дитина сама створює свою особистість, а функція педагога в тому, щоб 
допомогти їй віднайти в собі те, чим її наділила природа; виділяв три фази, як проходить учень: спроб та 
помилок (діяльність всліпу); упорядкування (дитина, спираючись на досвід, починає уводити визначений 
порядок у свої дії); гри. Важливо, що в навчально-виховному процесі С.Френе використовував природне 
середовище, ідеалізуючи прекрасні моменти роботи в полі, догляду за тваринами, здорової втоми на 
свіжому повітрі. На його думку, усе це – “найкращі тонізувальні засоби, здатні відродити життя, яке 
замкнулося в егоїзмі, неврастенії й мізантропії”. У школах використовувалися такі види роботи: написання 
вільних текстів, міжшкільна кореспонденція, створення тематичних альбомів, обмін газетами між школами, 
спільне створення групою композицій, видання журналу “Дитяче мистецтво”.  

Цінним є досвід організації навчально-виховного середовища за Дальтон-планом , започаткованим 
О.Паркхерст , сільською вчителькою, якій довелося займатися в класі з 40 учнями різної підготовки. Вона 
поділила всіх учнів на 8 груп: сама займалася з однією групою, інші групи під керівництвом старших дітей 
самостійно виконували завдання. Кожна частина класу призначалася для певного заняття та обладнувалася 
відповідним приладдям. Основою навчання були три основні принципи: “свобода (можливість працювати 
без перерви над тим, що в дану хвилину цікавить учня), взаємна допомога та взаємодія серед колективу, 
відповідність зусилля бажаному результату” [8, 10]. 

Яскравим прикладом створення ефективного розвивального середовища для молодших школярів є 
діяльність В.О. Сухомлинського в Павлиській школі на Кіровоградщині. Педагогом-гуманістом було 
створене цілісне за своїм педагогічним впливом розвивальне середовище, що уявляється як комплекс 
взаємозв’язаних мікросередовищ: естетичного, природного, соціального, ігрового, господарського, 
технологічного, інформаційного, дидактичного [10]. В основі – принцип природновідповідності, який 
передбачає підпорядкування дизайну, режиму, змісту, методам навчання і виховання природі дитини й 
водночас – своєчасну орієнтацію педагогів на сенситивність дітей певного віку до окремих видів діяльності 
й впливів. Великий педагог уважав, що в дитинстві людина повинна пізнати світ таким, яким вона його 
сприймає, а не таким, яким його бачать самі дорослі. Він радив учителям жити життям дитини, знайти 
спільну мову з нею, дивитися на світ очима дитини, вміти жити в дитячому вимірі часу, берегти, як велику 
цінність, дитяче сприймання часу, будувати й організовувати навчально-виховний процес так, щоб кожного 
дня дитина прожила бодай дві–три години у своєму дитячому вимірі часу. Дитина сприймає світ навколо 
себе в його барвах через пізнання себе. Тому в ранньому віці дитину необхідно вчити пізнавати себе, а через 
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себе – навколишній світ. Педагогічне кредо педагогіки В.О. Сухомлинського: “Піднятися до духовного світу 
дитини”, яке ввів у педагогіку Януш Корчак.  

Життя Школи радості розвивалося за ідеї: “дитина за своєю природою – допитливий дослідник, 
відкривач світу. Так нехай перед нею розвивається чудовий світ у живих фарбах, яскравих і трепетних 
звуках, у казці та грі, в особистій творчості, у красі, що надихає її серце, у прагненні робити добро людям. 
Через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість – вірний шліх до серця дитини. Я буду так 
малюків уводити в навколишній світ, щоб вони кожного дня відкривали в ньому щось нове, щоб кожний 
наш крок був мандрівкою до джерел мислення й мови – до чудової краси природи. Дбатиму, щоб кожний 
мій вихованець зростав мудрим мислителем і дослідником, щоб кожний крок пізнання облагороджував 
серце й гартував волю” [10, 32].  

В.О. Сухомлинський великого значення надавав природному середовищу, яке оточувало учнів, 
використовуючи таку форму навчального діалогу, як “учитель—учні—природне середовище”, що мала 
практичне втілення в уроках мислення під “блакитним небом”, на яких учні слухали музику природи та 
черпали матеріал для уроків у класі. Педагог зазначав, що “Світ, що оточує дитину, – це передусім світ 
природи з безмежним багатством явищ, з невичерпною красою. Тут, у природі, вічне джерело дитячого 
розуму" [10, 17]. Подорожі в сад, на берег річки, ліс, поле відкривають перед дитиною щось нове. Тільки 
серед природи діти вступають у “царство свого виміру часу”, а вчитель може побачити дітей такими, якими 
вони є насправді: безпосередніми, допитливими, спостережливими. Тільки за такої умови діти зможуть 
пізнати світ, а вчитель – дітей. В.О. Сухомлинський підкреслював, що дуже важливо, щоб засвоєння перших 
наукових істин відбувалося не за підручником, а з джерел природи: “Я проводив з дітьми подорожі до 
джерел слова: відкривав їм очі на красу світу і водночас намагався донести до дитячого серця музику слова. 
Я домагався, щоб слово було для дитини не лише позначенням речі, предмета, явища, а й несло в собі 
емоційне забарвлення – свій аромат, найтонші відтінки. Важливо було, щоб діти прислухалися до слова як 
до чудової мелодії, щоб краса слова і краса тієї часточки світу, яку це слово відображає, пробуджувала 
інтерес до тих малюнків, які передають музику звуків людської мови – до літер” [10, 78]. 

Могутнім джерелом і стимулом розумового розвитку школярів початкових класів стала “Книга 
природи”. “Це – 3000 спостережень, 3000 яскравих картин, що закарбувалися у свідомості дітей. Двічі на 
тиждень ми йшли в природу – учитися думати. Не просто спостерігати, а вчитися думати. Це були, по суті, 
уроки мислення. Не захоплюючі прогулянки, а саме уроки” [10, 129]. В.О.Сухомлинський завжди пам’ятав: 
“...яскравий образ навколишнього світу для вчителя є джерелом, в різноманітних формах, барвах, звуках 
якого криються тисячі питань. Розкриваючи зміст цих питань, учитель немов перегортає сторінки “Книги 
природи” [10, 130]. Ця Книга допомагала кожній дитині розвивати образне мислення як обов’язковий етап 
переходу до мислення поняттями. Читання “Книги природи” являло собою великий інтерес для дітей, 
гортаючи її сторінки, вони вчилися думати. 

“Подорожі по земній кулі” – ще один цікавий елемент педагогічної технології В.О.Сухомлинського, 
який сприяв розширенню кругозору учнів, розвитку її творчої уяви. Такі “подорожі вчитель практикував у 
своїй роботі з учнями початкової школи, починаючи з 2 класу. Діти сиділи в “зеленому класі”, перед ними 
великий глобус, освітлений штучним “Сонцем”; “Земля” обертається навколо “Сонця", “Місяць” – навколо 
“Землі”. За допомогою вчителя у своїй уяві діти вирушали в подорож по різних містах і селах, поступово 
виходячи за межі своєї Батьківщин, перетинаючи кордони інших країн.. Цілий рік діти “в дорозі”, невтомно 
подорожуючи різноманітними країнами та континентами. Учитель ставив за мету показати розмаїття і красу 
природи в різних куточках землі, розповісти про все те гарне, що є в житті народів світу, пробудити інтерес 
до культури, мистецтва, сучасного і минулого людей, що розмовляють різними мовами, але об’єднаних 
єдиним прагненням до щастя. У “подорожах” наочність відігравала надзвичайно важливу роль, оскільки 
вона допомагала створити атмосферу далеких незвіданих країв, відчути їхніх національний колорит, 
побачити неповторність природи. 

 Для розвитку мислення своїх вихованців В.О.Сухомлинський широко практикував розв’язування задач 
з “живого задачника”. До цього його спонукало усвідомлення того, що “дитячі роки є школою мислення, а 
вчитель – це людина, що дбайливо формує організм і духовний світ своїх вихованців. Мозок дитини 
розвивається й зміцнюється в процесі встановлення багатогранних зв’язків з предметами і явищами 
навколишнього світу – причинно-наслідкових, часових, функціональних" [10, 145]. В.О. Сухомлинський 
убачав своє завдання в тому, щоб допомагати дітям зрозуміти ці зв’язки в явищах навколишнього світу, щоб 
формувати, зміцнювати й розвивати в них допитливість, гострий, спостережливий розум. Розв’язання задач 
на кмітливість педагог уважав вправами, що пробуджують внутрішню енергію мозку, стимулюють гру 
розумових сил. Ці задачі породжуються самими речами, предметами, явищами навколишнього світу. 
Педагог звертав увагу дітей на те чи інше явище, добивався, щоб дитина побачила приховані, незрозумілі 
поки що для неї зв’язки, щоб у неї виникло прагнення знайти суть цих зв’язків, зрозуміти істину. Джерело 
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живих задач-загадок педагог убачав у народній педагогіці, з багатої скарбниці якої він вибирав нові й нові 
зразки, щоб стимулювали дитячу думку.  

В.О.Сухомлинський завжди приділяв велику увагу проблемі естетичного розвитку дітей різного віку. 
Учителі середньої школи в Павлиші з перших днів шкільного виховання навчали дітей розуміти красу 
навколишнього світу, природи, суспільних відносин. Вони вважали сприймання, осмислювання краси 
основою, стрижнем естетичного виховання, серцевиною тієї естетичної культури, без якої почуття 
залишаються глухими до всього прекрасного. Для дітей у Павлиській школі споглядання і слухання, 
переживання побаченого й почутого – це ніби перше віконце у світ краси.  

В.О. Сухомлинський великого значення в навчально-виховному процесі надавав впливу музики та 
образотворчого мистецтва: “Я побачив, що дитячий малюнок, процес малювання -- це частина духовного 
життя дитини. Діти не просто переносять на папір щось з навколишнього світу, а живуть у цьому світі” 
[10, 53]. Він уважав, що “Дитяча душа однаково чутлива й до рідного слова, і до краси природи, і до 
музичної мелодії. Якщо в ранньому дитинстві донести до серця красу музичного твору, якщо в звуках відчує 
багатогранні відтінки людських почуттів, вона підніметься на такий щабель культури, якого не можна 
досягти ніякими іншими засобами" [10, 63]. 

Важливим для нашого дослідження є положення про те, що для виховання освіченої, культурної, 
здорової особистості, яка здатна до взаємодії з довкіллям, потрібні взаємодія художнього і наукового 
пізнання; інтелектуальних та емоційних структур; інтеграції інформаційних і мотиваційних компонентів у 
цілісному змісті розвивального навчання; урахування функціональної асиметрії правої (художньо-образної) 
і лівої (словесно-понятійної) півкуль мозку. 

У процесі роботи В.О.Сухомлинський неодноразово наголошував на значній ролі навколишньої 
оточення і праці в естетичному вихованні. Він добивався того, щоб усе, що оточує дітей, було для них з 
естетичного боку неоціненним, тобто щоб у все було вкладено велику працю, піклування, трепетні почуття.  

Цінний досвід спільної діяльності вчителя й учнів для створення естетичного предметно-розвивального 
середовища:“ Куточок мрії”, “Кімната казки”, “Острів чудес”, “Музична скринька”. В.О.Сухомлинський 
зауважував, що особливо сильні естетичні емоції пробуджуються в дітей молодшого віку в тих випадках, 
коли зрозуміла, трепетна ідея доноситься до свідомості вихованців у казковій формі. Саме із цією метою для 
молодших школярів у школі було обладнано спеціальну Кімнату казок. Музика, виразність мови дійових 
осіб, відтворення відповідної обстановки – усе це посилює естетичні почуття дітей. Багаторічний досвід 
переконував, що “естетичні, моральні та інтелектуальні почуття, які народжуються в душі дитини під 
враженням казкових образів, стимулюють потік думки, який пробуджує до активної діяльності мозок, 
зв’язує повнокровними нитками живі острівці мислення” [10, 176]. Казку педагог уважав невіддільною від 
краси, адже вона сприяє розвиткові естетичних почуттів, без яких неможливе благородство душі, щира 
чуйність до людського нещастя, горя, страждань. На думку В.О.Сухомлинського, завдяки казці дитина 
пізнає світ не тільки розумом, а й серцем. І не тільки вивчає, а відгукується на події та явища 
навколишнього світу, виявляє своє ставлення до добра і зла. 

В.О.Сухомлинський так описував діяльність цієї чудової кімнати: “У Кімнаті казки зародилися 
ляльковий театр і драматичний гурток. Тут діти вперше інсценували українську народну казку про 
Рукавичку, у якій оселилися хоробрі звірята. Потім з великим інтересом підготували інсценізацію казки про 
Царівну-Жабу, японську казку про Горбатого горобчика” [10, 184]. Читання вчителем казок було 
своєрідним: казки та оповідання він знав напам’ять, а книжку брав лише для того, щоб показати малюкам 
ілюстрації. Він уважав, що, як і розповідь казок, читання було могутнім засобом виховання розуму й добрих 
людяних почуттів. На думку В.Сухомлинського, читання в роки дитинства – це передусім виховання серця, 
доторкання людського благородства до потаємних куточків дитячої душі. Слово розкриває благородні ідеї, 
назавжди відкладає у дитячому серці зернятка людяності, з яких складається совість. 

Продовженням Кімнати казки можна назвати Острів чудес, створений у заростях терну та акації. 
Інтер’єр цього загадкового острова постійно змінювався: то він нагадував житло Робінзона, то 
перетворювався на країну Ліліпутію, то ставав штабом партизанського загону, то набував обрисів таємничої 
печери з казки П.Бажова “Малахітова шкатулка”. Ці дивовижні перетворення були результатом нестримного 
бажання дітей зробити щось гарне, таємниче, романтичне. На цьому острові педагог радів тому, що 
замилування красою природи фантастичні образи відкривали в дитячій свідомості ключові думки, які у 
звичайному оточенні, як завжди, приховані в глибинах дитячих сердець. У новому середовищі діти давали 
волю своїй уяві, розкривали потаємні куточки своїх душ. В.Сухомлинський ділився своїми 
спостереженнями: “Не знаю, чому це так, та в найдовші червневі вечори, коли попелястий небозвід здається 
якимось таємничим покривалом, – у цей час особливо бурхливо розпалювалася дитяча фантазія” [10, 187]. 

Своєрідним доповненням “Острова чудес” був “Куточок краси”, який створили першокласники. Діти 
мріяли про нього давно. Вони малювали у своїй уяві тихе, затишне місце, де незаймана краса природи 
доповнювалася б красою, створеною людськими руками. Учителі в школі В.О.Сухомлинського прагнули 



 
 

Випуск 78 (2)      Серія: педагогічні науки НАУКОВІ ЗАПИСКИ 
  

 
 

 134

максимально посилити творчий елемент у праці найменших школярів. Для 7–8-річних вихованців було 
створено кілька робочих кімнат, у яких вони займалися конструюванням, ліпили, вишивали. Кожне трудове 
завдання було розраховане не лише на точне виконання вказівок педагогів, а й на виявлення ініціативи, 
творчості. Високо оцінюючи творчість молодших школярів, В.О.Сухомлинський писав: “Творчість дітей – 
глибока своєрідна сфера їхнього духовного життя, самовираження і самоутвердження, у якому яскраво 
виявляється індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю самобутність неможливо охопити якимось 
правилами, єдиними й обов’язковими для всіх” [10, 54]. 

Педагог усвідомлював, що дітей треба залучати до праці із раннього віку, причому так залучати, щоб 
праця входила в життя дитини, ставала її інтересом, пробуджувала такі самі мрії, як подорожі в далекі 
країни, як відкриття нових земель. Тому учні Павлиської школи були добре знайомі з усіма видами роботи в 
сільському господарстві, долучалися до праці з раннього дитинства. При цьому В.Сухомлинський ніколи не 
допускав, щоб праця перетворювалася на докучливе повторення тієї самої справи. Він боровся за те, щоб у 
малюків широко розкривались очі, коли вони вперше бралися за лопатку, саджали рослини, поливали їх 
поживним розчином. Саме тоді праця для дитини була відкриттям світу, тому що, пізнаючи світ, вона 
переживала бентежну радість. 

Ідея створення розвивального середовища “Школи радості” має прихильників і втілюється в практику 
масової школи в Україні, близькому і далекому зарубіжжі. Багато навчально-виховних закладів України 
працюють за особистісно орієнтовною моделлю навчання для дітей 6–7 років “Крок за кроком" [4]. 
Програма передбачає, що в групі діти будуть виконувати різні ролі, завдяки чому досягаються поставлені 
цілі: як мислителі, – обмірковувати свої дії й шукати зв’язок між новими та вже набутими знаннями; у ролі 
людей, які розв’язують проблеми, – приймати альтернативні рішення, робити відкриття; записуючи події, 
діти будуть розвивати певні навички та вміння, обговорювати свої спостереження та ідеї; як слухачі, – 
навчатися зосереджувати свою увагу та бути активними в аудиторії; спілкуючись, діти будуть формулювати 
та висловлювати власні ідеї і думки за допомогою різноманітних засобів; як організатори, – планувати 
власне навчання та брати на себе відповідальність за свої рішення; як партнери, – навчатися співробітництву 
та вмінню враховувати інший погляд; як друзі, – навчатись довіряти та піклуватися про інших, робити 
висновок, що до них ставляться так само, як вони до інших. Учитель спонукає до оволодіння 
різноманітними ролями, створюючи необхідні умови. Середовище, у якому утверджуються позитивні 
цінності, повинне сприяти самовизначенню та незалежному мисленню, а не покірності. Дітям надається 
можливість щоденно приймати рішення: створюються можливості вибору матеріалів для діяльності, з якої 
вони почнуть свій день; місця, де вони будуть сидіти; способу розв’язання завдання. Предметно-
розвивальний та дидактичний компонент розвивального середовища – спеціально обладнані центри 
навчання: читання, письма, науки, мистецький, майстерні, драми, конструювання виробів, лінгафонний, 
винаходів. Учителі спеціально навчають дітей, як використовувати матеріал у класі. 

Великого значення набуває ідея створення шкільного середовища дитини, де цілеспрямовано й 
послідовно забезпечується цілісний процес фізичного, психічного, емоційного, морального та духовного 
розвитку особистості. Гуманістична педагогіка В.О.Сухомлинського є основою для обґрунтування 
педагогічних умов формування розвивального середовища початкової школи в сільській місцевості, 
розроблення принципів щодо його організації.  
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Людмила ДЯЧЕНКО 

ВИХОВАННЯ ЛЮДЯНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Я почну свій виступ читанням вірша Тамари Стецюк, вчительки початкових класів, землячки 
В.О. Сухомлинського: 

Створивши “Школу радості” малятам,  
Вчив людяності їх та доброти.  
Сміятись   у радості, а в горі співчувати  
І не шукати легкий шлях у житті. 
Виховував і прикладом, і словом,  
І особистість учня поважав.  
Любити рідний край навчав і мову,  
Що солов'їною поет її назвав. 
Його уроки під блакитним небом  
Навчали краще світ спостерігати:  
Для чого пташку поважати треба?  
Чому квітки та віття не ламати? 
Він сто порад нам, друзі, залишив,  
Вони потрібні в праці і в житті,  
І в гомоні дітей, і в класній тиші  
Для нас, як скарб, його поради ті. 
Ім'я його відоме в цілім світі  
Він з нами завжди: в серці й на вустах  
Він серце до краплини віддав дітям.  
Він був, він є, він житиме в віках! 
Ім'я і праці В. О. Сухомлинського мені відомі ще в роки навчання в моїй улюбленій альма-матері, 

Глухівському педагогічному інституті. На початку педагогічної діяльності на мене справила надзвичайне 
враження одна із останніх статей вченого "Труд душі". І в ці роки особливо лягли на серце слова 
заслуженого діяча мистецтв Грузії К. Вейсермана: "Незабаром настане той день, коли добрі поради й 
настанови Сухомлинського здійсняться, і всі діти успішно вчитимуться, виростуть добрими, працелюбними 
людьми, коли не буде біди в сім'ях через те, що діти погано вчаться, коли не буде сліз через погані оцінки, 
коли зникнуть слова «важко–вихована дитина". На думку автора, це може стати лише тоді, коли у всіх 
школах будуть запроваджені ідеї В.О. Сухомлинського. 

І зміст статті вченого, і ці слова Вейсермана визначили подальший напрямок та стиль всієї моєї 
педагогічної діяльності. Відтоді наукові, педагогічні статті видатного педагога, вченого, добротворця 
В.О. Сухомлинського стали для мене дороговказами, з них я до цього часу черпаю допомогу, натхнення. 

На мою педагогічну діяльність неабиякий вплив мали відвідини (2 рази – 1980, 1982 рр.) Павлиської 
школи імені Сухомлинського. 

Дізнались що улюбленим жанром Сухомлинського були дидактичні невеличкі оповідання, притчі, 
казки. "Я написав хрестоматію "Думи про людину". Це короткі оповідання і казки, які викликають у дітей 
роздуми про людину", – згадував педагог. – Ці літературні мініатюри стали основою для моєї виховної 
роботи з дітьми, для виховання в них людяності, доброти, милосердя, справедливості, співчуття. Завжди 
залучала до цієї роботи і батьків, які теж писали коротко свої міркування щодо розуміння змісту мініатюр, 
наставляючи своїх дітей на добрі, вірні вчинки. Це створювало потрібну моральну атмосферу в сім’ях».  

Курси, на яких з нами проводив уроки на основі літературних мініатюр (1985 р.) В.О. Сухомлинського 
вчитель з Донецька М.Б. Урін та 5-денний семінар Ш.О. Амонашвілі в Харкові (1986 р.), на яких мені 
пощастило бути, зробили безперечним моє розуміння, що без любові до дітей не може бути справжнього 
вчителя. Завжди намагалася бути гуманним учителем, тобто сприймати дітей такими, якими вони є. Як 
знахідка для встановлення мого взаєморозуміння з учнями, була моя весела вдача, почуття гумору, вміння 
співати, танцювати, писати вірші. 

Сухомлинський писав: "Необхідно, щоб виховання дітей, любов і повага до них, вимога і дружба з 
дітьми – щоб усе це було суттю вашого духовного життя" [3, 654]. Ці слова великого педагога стали моїми 
педагогічним життям. 
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Однією із найважливіших основ громадянського виховання є духовне благородство, яке утверджується 
в дитячій душі тоді, коли дитина більше думає, турбується про інших, ніж про себе. І людина починає 
займатися самовихованням. Самовиховання нерозривно пов’язане з громадянським вихованням, з 
формуванням правильного уявлення про сенс життя, про щастя і призначення людини. Бачити перед собою 
не школяра, а людину – сутність педагогіки Сухомлинського, як підкреслює С. Соловейчик в одній із своїх 
статей. Сухомлинський своїм досвідом і науковими працями обгрунтовує необхідність виховання 
людяності, доброти, правдивості, чуйності, а також формувати такі людські якості, як уміння бачити зло, 
неправду. Отже, Сухомлинський акцентує увагу переважно на моральній стороні виховання. Його формула 
могла б прозвучати так: моральність плюс моральність і ще раз плюс моральність. 

Результати виховання тільки тоді позитивні, коли вихователь має справу з дитиною, яка хоче 
виховуватися, стати кращою. Такою дитиною, переконує нас Василь Олександрович, її робить радість, 
щастя, життєрадісне світосприйняття. Справжня гуманна педагогіка заполягає в тому, щоб зберегти радість, 
щастя, на яке дитина має повне право. "В ідеальному образі людини, яку я називаю справжньою, одними із 
найважливіших рис повинні бути естетичне багатство, тонко розвинута потреба людини у прекрасному", – 
пише В.О. Сухомлинський у праці "Как воспитать настоящего человека". – Людину робить справжньою 
краса, точніше – духовне життя у світі прекрасного. Етичне виховання, творення справжньої людини – це 
покликання бути прекрасним; через це покликання людина стає чутливою і сприйнятливою, якщо її 
одухотворяє привабливість і чарівність етичного ідеалу, тому що і сам етичний ідеал – найвища людська 
краса.  Духовне життя у світі прекрасного – це відчуття, творення, збереження краси в навколишньому 
світі – у природі людських стосунків, особливо в духовній сфері. Духовне життя у світі прекрасного 
пробуджує людську потребу – потребу бути прекрасним у всьому. Відкриваючи навколо себе прекрасне, 
захоплюючись і дивуючись красою, маленька людина ніби дивиться у дзеркало і бачить свою особисту 
людську красу".  

Василь Олександрович звертається до нас, учителів, вихователів, з такими словами: "Виховуйте своїх 
вихованців так, щоб з малих років їх серця озорювались яскравим світлом духовної краси – і тоді їх серця 
будуть чистими, чуйними, сприйнятливими до етичного виховання; на сторожі вчинків ваших вихованців 
завжди буде стояти чутливий вартовий – совість". 

Використовуючи мініатюри Сухомлинського, вчитель учить дітей естетично сприймати природу, 
співпереживати слабшим, допомагати меншим, творити добро і словом, і ділом. Слухаючи розповіді про 
нелегку історію України, ціну хліба, про рушник, діти проймаються любов’ю до рідної країни, 
усвідомлюють, що людина має бути сіячем добра та щастя.  Ознайомлюючи дітей із символами України, 
учитель формує у дітей усвідомлення того, що до нас знову повернулася віра в добро та правду, що народні 
джерела, колись замулені та занедбані, оживають, бо велінням часу стає духовність. Допомагає у цьому нам, 
учителям, педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського Уроки людяності завжди були улюбленими в мене і 
моїх учнів. 

Мета уроків людяності – формувати моральні основи дитячої особистості. Розвивати уявлення 
школярів про чуйність, справедливість; виховувати ці якості на конкретних прикладах. Сприяти вихованню 
міцної внутрішньої опори людини, що виявляється у доброті, чуйності, доброзичливості, делікатності; 
сприяти естетичному вихованню школярів через бачення і розуміння прекрасного серед природи, у 
спілкуванні і вчинках людини.  

 
Зразок календарного плану 

№ 
з/п 

Тема уроку Термін Клас Форма,  
тип уроку 

Прим. 

1.  Людина починається з 
добра 

Вересень 4 Урок позакласного 
читання 

 

2.  Найцінніші людські якості Вересень 1-2 Бесіда після читання 
мініатюр 

 

3.  Шкільна родина Жовтень 1-2 Година спілкування  
4.  Дружба – велика сила Листопад 3-4 Урок виховання  
5.  Природа і я Жовтень 

Січень 
3 Екскурсія у природу, 

бесіда 
 

6.  Все починається з мами Травень 3-4 Свято  
7.  Прощай, початкова 

школо! 
Травень 4 Свято  
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Методичні поради вчителям 
1. Радимо проводити уроки людяності два рази на місяць і краще – у п’ятницю. 
2. Використовувати зміст, виховну тему мініатюр В.О. Сухомлинського із посібника "Казки школи 

під голубим небом" та "Вічна тополя. Казки. Оповідання. Етюди". 
3. Теми для уроків людяності брати із шкільного життя. 
4. Перед уроком обов’язково проводити підготовку, спостереження за своєю поведінкою і 

поведінкою однокласників; після уроку – робити висновки, пов’язані із життям класу. 
5. Регламенту проведення уроку людяності рекомендуємо суворо не дотримуватись; якщо більше 

40 хв. – провести музичну паузу. 
6. Після уроку людяності обов’язково проводити повсякчасне практичне формування у школярів 

відповідних рис характеру. 
7. У класній кімнаті мати: екран самовиховання, дошку оголошень, "Дзеркало шкільного життя" – 

робочу дошку класу, зошит "Наші досягнення", у якому поміщати наслідки-успіхи, слова подяки, 
фотографії. 

Як вчитель-практик з 48-річним стажем роботи, хочу поділитися досвідом проведення уроків людяності 
не в загальних рисах, а на прикладі конкретного уроку. На цьому уроці, продумуючи бесіду, вплив словом 
на дитину, я враховую міркування І.Д. Беха: "Своєрідністю педагогічного спілкування, а точніше виховного 
діалогу, є те, що два суб’єкти мають різні виховні позиції: вихователь виступає носієм і транслятором 
особистісних цінностей, а вихованець мусить ними лише оволодіти. Міжособистісна діалогічна взаємодія 
вихователя і вихованця для досягнення позитивних результатів має бути взаємно активною". Спілкування на 
всіх уроках зумовлене навчальною необхідністю, але на уроках людяності воно набуває особливо глибокого 
внутрішнього змісту. О.Я. Савченко у своєму новому науково-методичному посібнику "Виховний потенціал 
початкової освіти" пише про спілкування вчителя та учня на уроці: "Головне ж – у його внутрішньому 
змісті, тобто у добрих стосунках, які виникають і розвиваються під час навчання, між учителем і учнями".  

Урок людяності 
Тема "Людина починається з добра" 

Підготовка до уроку людяності 
1. На дошці з’являється оголошення "Любі школярики! У п’ятницю ___ вересня о 13-й годині 

відбудеться урок людяності на тему "Людина починається з добра". Просимо до цього уроку підготувати: 
1) 2–3 прислів’я на цю тему; 
2) вивчити вірші, запропоновані вчителем; 
3) на уроках музики вивчити пісню "Якщо добрий ти" на сл.  М. Пляцковського, муз. Савельєва; 
4) обдумати такі питання: 
а) Ти – добра людина чи ні? 
б) Хто в класі добрий? Чому ти так думаєш? 
в) Чи варто замислитися над тим, щоб у класі було більшість добрих, чому?   
5) Прочитати оповідання В.О. Сухомлинського "Сива волосинка", "Щоб метелик не наколовся", 

"Чому дідусь такий добрий сьогодні". 
Хід уроку 

Підготовка вчителя до уроку 
1. Намалювати яскраве сонце Доброти на синьому фоні із сьома променями без назв. 
2. Записати на касету оповідання В.О. Сухомлинського "Бабусин борщ", "Через потік" без кінцівок. 
3. Приготувати для кожного учня текст твору "Як Сергійко навчився жаліти". 
І. Організація дітей до уроку 
1. Учитель. Сьогодні ми будемо говорити про доброту та красу, про щирість та доброзичливість. У цих 

словах багато тепла й лагідності. Немало письменників писали й пишуть про ці вічні людські якості. Але 
сьогодні ми будемо звертатися до творів В.О. Сухомлинського – видатного вчителя, гарної людини, 
талановитого письменника. Для цього уроку нам потрібне: (чергові перевіряють). 

Обладнання: 
1) Портрет В.О. Сухомлинського. 
2) Магнітофонний запис творів Сухомлинського "Бабусин борщ", "Через потік". 
3) На дошці малюнок сонця Доброти, матеріал для складання прислів’їв. 
4) У кожного учня текст оповідання В.О. Сухомлинського "Як Сергійко навчився жаліти"; в учителя – 

смужки із записом семи рис характеру – промені сонця Доброти, сюжетні малюнки "Добро і зло". 
Отже, ми готові до розмови. 
2. Діти співають пісню "Якщо добрий ти".  
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ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ 
1. Учитель. Запрошую вас до сонячної країни Доброти. Чому ця країна називається сонячною? Тому що 

добро, як сонечко, зігріває душу кожного. Цієї країни немає на карті, але я так хочу, щоб ми з вами жили в 
цій країні кожного дня. Чи можливо це? Скажете в кінці уроку.  

2. Діти читають вірші.  
1) Добрим бути – зовсім не просто, 
Не залежить доброта від зросту. 
Не залежить доброта від віку, 
Добрим треба бути нам довіку. 
2) Доброта з роками не старіє, 
Доброта від холоду зігріє. 
Якщо доброта, як сонце світить, 
То радіють і дорослі, й діти. 
3) Я всміхаюсь сонечку "Здрастуй золоте!" 
Я всміхаюсь квіточці – хай вона цвіте! 
Я всміхаюсь дощику: лийся, мов з відра, 
Друзям усміхаюся, зичу їм добра! 
3. Учитель. Діти, усміхніться один одному. Відчули, як приємно стало на душі. Наша посмішка, як і 

побажання добра, і є запрошення до сонячної країни Доброти. 
4. Бесіда з дітьми за даними питаннями.  
1) Ти добра людина чи ні? Як ти думаєш? 
2) Хто в класі добріший? Чому ти так думаєш? 
3) Чи важливо бути добрим? Чому? 
4) Що нам кожному треба робити, щоб наша шкільна країна була сонячною країною Доброти? 
5. Учитель. Погляньте на наше сонечко Доброти. Яке воно красиве, але чомусь не випромінює свої 

проміння. Цікаво, які промені в сонечка Доброти. Допоможе нам В.О. Сухомлинський змістом оповідань, 
які ви прочитали вдома:  

"Сива волосинка" – І група дітей; 
"Чому дідусь такий добрий сьогодні" – ІІ група; 
"Щоб метелик не наколовся" – ІІІ група. 
Діти, відповідайте на питання чітко, зрозуміло; маєте право доповнювати, уточнювати, а діти з іншої 

групи можуть задавати питання. 
6. Діти читають підготовлені оповідання, відповідають на питання: 
1) Чому в мами з’явилася сива волосинка? Що зробив і сказав Михайлик? 
2) Що зробила Зоя? Навіщо вона зламала ключики? 
3) Чому Андрійко не зліз із шовковиці, коли дощ перестав? Чому дідусь пригорнув і поцілував 

Андрійка? 
7. Так, чуйність. Ось і з’являється перший промінчик у сонечка Доброти. (Учитель прикріплює на білу 

смужку промінь сонечка – оранжеву смужку із записом зеленим кольором чуйність). 
8. Учитель. Послухайте магнітофонний запис оповідання "Бабусин борщ". 
1) Чи сподобалися вам дівчатка? Чому, адже вони сказали неправду? 
Так, дівчатка сказали неправду, але вчинили по-доброму. Ваші думки, слухаємо.  
У народі говорять "Гостре словечко коле сердечко" і вміти розібратися серцем, де ця межа. У цьому 

допомагає така риса характеру людини, як тактовність. Ось і другий промінчик з’являється у сонечка 
Доброти.  

ІІІ. Розумова розминка 
1. Діти говорять підготовлені прислів’я. 
2. Складання прислів’їв про доброту.    
Добре слово і 
Вітер рушить гори, 
Сила слова 
Тепле слово 
Добре слово дім будує, 
 

безмежна. 
мороз зігріва. 
що дощ в посуху. 
залізні ворота відкриває. 
а зле руйнує. 
 

3. Учитель. Яке прислів’я вам більш до серця? Чому? 
ІV. Основна частина уроку 
1. Учитель. У руках у мене хрестоматія з етики В.О. Сухомлинського "Казки школи під голубим 

небом". Я прочитаю вам оповідання "Народився братик" (с. 40). Послухайте уважно і подумайте, яке 
прекрасне, найважливіше людське почуття прославляє автор? 
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СВІДОЦТВО 
 

мешканця сонячної країни ДОБРОТИ, 
яке підтверджує наявність доброго серця, 

що утримає від негідного вчинку, 
застереже від безлічі помилок. 

 
Девіз країни Доброти: 

"Поводься з іншими так, як хотів, щоб 
ставились до тебе". 

Так, любов. А де любов, там і радість. Бо коли людина любить, її люблять, там обов’язково панує 
радість. Прикріплюю два промінчики: радість і любов. 

2. Опрацювання оповідання "Як Сергійко навчився жаліти" (с. 71). 
1. Читає учитель. Яке почуття з’явилося у Сергійка? Ось і п’ятий промінчик у сонця Доброти – 

жалість. 
2. Діти читають самостійно. 
3. Учитель. Чи треба цуратися людей, які мають фізичні вади? Так, такій людині обов’язково треба 

допомагати. Якби ви зустріли таку дівчинку, як би їй допомогли відчути красу природи? Без вашого 
співчуття, милосердя таким людям важко жити на світі. Пам’ятайте про це, і нехай шостий промінчик 
співчуття і милосердя поселиться в сонячній країні. 

3. Хвилини відпочинку. 
1) Гра "Добро і зло". Дітям роздаються сюжетні малюнки: завдання – дітям першої групи вибрати 

малюнки про добро, а другій – про зло. Подумати, як назвати певну групу малюнків спонукальним 
реченням, вийти до дошки з малюнками й проговорити хором складене спонукальне речення (Наприклад, 
"Друже, ніколи не роби так!"). 

2. Учитель. Я кажу початок прислів’я, а ви продовжуєте: спочатку той, хто знає, а потім – усі хором.  
А) Хто людям добра бажає, ... (той і собі має). 
Б) Робиш добро – ... (не кайся), 
     робиш зло – ... (зла і сподівайся). 
В) Все красиве в світі – ... (від сонця), 
     все добре – ... (від людини). 
Г) Від доброго слова і лід ... (розтане). 
Д) Перший крок до добра – це ... (не робити зла). 
V. Основна частина уроку: складання кінцівки оповідання 
1. Учитель. У Василя Олександровича є такі твори, над змістом яких він пропонує вам, дітям, самим 

помислити, поміркувати над тим, як би ви діяли в тому чи іншому випадку. І тому деякі мініатюри не мають 
кінцівки. Даю вам завдання: поглянувши на сонячну країну, на її теплі промені, яким сонечко Доброти 
зігріває вас, уважно послухайте оповідання у записі й придумайте кінцівку цьому твору. Якщо ваша думка 
збігається з думкою автора, з’явиться сьомий промінчик сонячної країни.     

2. Звучить магнітофонний запис тексту "Через потік" (с.141). 
3. Діти кажуть кінцівку твору. 
4. Учитель. Мені приємно, що ви вирішили, що хлопчик допоможе дівчинці, бо без взаємодопомоги 

життя нелегке.  Отже, з’являється сьомий промінчик – взаємодопомога.  
Засяяло сонечко Доброти своїми всіма промінчиками. Назвемо їх хором: чуйність, тактовність, радість, 

любов, жалість, співчуття і милосердя, взаємодопомога. Отже, діти, чи хочеться вам жити в такій сонячній 
країні, щоб вас зігрівали промінчики Доброти? Ваші думки. Так. Прекрасно жити в такій сонячній країні. 
Але нашій шкільній країні ще далеко до такої сонячної. Бо так нелегко, щоб кожен із вас мав оці сім рис 
характеру. Будемо намагатись? Адже ми дружні й один одному будемо допомагати, підтримувати один 
одного. Запам’ятайте таку істину: "Поводься з людьми так, як ти хотів, щоб ставилися до тебе". Живіть 
мудро, даруйте добро іншим і всім вам буде радісно, вас будуть любити. Діти, замислились ви над тим, чому 
сонечко Доброти в нас на блакитному фоні? Так, блакитний колір – це означає чистоту ваших сердець, які 
зігрівають проміні доброти. Дякую вам за активність, співробітництво. Сонечко Доброти помістимо ось тут 
перед вашими очима. Закінчуємо урок піснею "Якщо добрий ти". 

(Кожен одержує свідоцтво мешканця сонячної країни Доброти).  
Нові соціальні умови в нашій країні привели до 

великих змін моральних цінностей. Вони 
занепадають, дедалі більше й частіше йдеться про 
власність та гроші. Саме тому зараз набуває такої 
значущості творча спадщина В.О. Сухомлинського, 
котра розкриває дітям сенс, глибину таких людських 
цінностей, як готовність допомагати, вміння 
співчувати та поважати один одного – отже, 
людяності. Сухомлинський вчить: "Людина повинна 
бути великою, духовно багатою і красивою у всіх 
сферах життя, в усіх відношеннях" [3, 657]. Уся книга 
Сухомлинського "Серце віддаю дітям" пройнята 

ідеєю виховання людяності в людини. Кожен учитель початкової школи у Василя Олександровича знайде 
поради, як впливати на розвиток у дітей моральних якостей, найбільш значущих для українського народу 
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цінностей: патріотизму, людинолюбства, працелюбства, природолюбства, взаємодопомоги, виховання в 
дитини свого власного "Я" – гуманної, творчої, доброї, соціально активної особистості. На виховання 
людяності впливає багато інших факторів: соціальне середовище, сім’я, особистість першого вчителя. 
Моральне добро – окремий випадок добра, взятого в цілому, це відображення цінностей суспільної 
свідомості у свідомості окремої людини. Керуючись прагненням реалізувати в дії своє розуміння 
морального добра, дитина обирає такі вчинки, які приносять користь суспільству, ближнім людям. Добро, 
людяність і зло – основні поняття моральності, вони відомі всім із раннього дитинства, коли дитина пізнає, 
що таке "добре" і що "погано". В.О. Сухомлинський уважав, що необхідно не просто створювати систему 
цінностей, а й активно утверджувати її своїми діями, протистояти злу. 

Мудрець сказав: 
Живи, добро звершай, 
Та нагород за це не вимагай. 
Лише в добро і вищу правду віра 
Людину відрізня від мавпи й звіра. 
Нехай ця істина стара: 
Людина починається з добра. 
І ще: 
"Врятує світ краса", – завжди так говорили. 
Тепер врятує світ лиш доброта. 
Бо однієї вже краси занадто мало 
Бо стільки всюди, зла – людина вже не та. 
Тож люди на землі! 
Спішіть добро творити, 
Щоб не загинути у морі зла, 
Щоб кожен міг серед краси прожити 
У царстві справедливості й добра. 
Вік наймолодших школярів особливий, він потребує глибоких знань психології і педагогіки. І ми, 

вчителі України, горді тим, що в нас є найбагатша спадщина видатного педагога-добротворця 
В.О. Сухомлинського, з якої ми черпаємо знання не тільки, як навчати молодших школярів, а і як 
виховувати Справжню Людину. 

Минатимуть роки, одне покоління змінюватиме інше, але ім’я Василя Олександровича не забудеться.  
Він житиме в серцях мільйонів людей, бо своїми думками, своєю теорією і практикою завжди навчатиме 
вчителів, як вчити і виховувати молодих громадян України. 
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Інна КОНЧИЦ 

СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ 

Розвиток творчої особистості – запорука культурного прогресу суспільства. Нема дітей обдарованих і 
необдарованих, талановитих і звичайних. Обдаровані й талановиті всі без винятку. Тому на кожному етапі 
шкільного життя слід звертати особливу увагу на формування в учнів різноманітних глибоких і міцних 
знань, на максимальну стимуляцію самостійної діяльності учнів, на розвиток стійких творчих інтересів, 
цілеспрямованості творчих пошуків, наполегливості під час виконання творчих завдань. 

Відкрити в кожній дитині творця, здатного до творчої праці, розпізнати, виявити, розкрити в ній 
неповторний індивідуальний талант – одне з головних завдань, яке ставить суспільство перед школою. 
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На розв’язання цього завдання націлює нас низка державних документів, а саме: Комплексна програма 
пошуку, навчання і виховання дітей та молоді «Творча обдарованість» [4]; Указ Президента України «Про 
національну програму «Діти України» [3]; Національна доктрина розвитку освіти [5]. 

У доктрині, яка визначає стратегію й основні напрямки розвитку освіти України в ХХІ столітті, 
записано, що система освіти має забезпечувати розвиток творчих здібностей учнів, формування у них 
навичок самоосвіти і самореалізації [5]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1016 затверджено Державну цільову 
програму роботи з обдарованою молоддю на 2007–2010 роки, яка спрямована на забезпечення формування 
інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді 
й надання їй підтримки.  

Виходячи з вищезазначеного, надзвичайно актуальною в умовах сучасного суспільства є проблема 
розвитку творчості підростаючого покоління, розв’язання якої вимагає вмілого й творчого використання 
величезного вітчизняного та зарубіжного прогресивного педагогічного досвіду.  

Проблема розвитку творчості дітей різного віку, була і є об’єктом постійної уваги педагогів і 
психологів різних історичних епох. 

Провідні ідеї педагогів XVI–XVIII століть (Ф.-Я.Дістервег, Я.-А.Коменський, Й.-Ф.Песталоцці,  
Ж.-Ж.Руссо та ін.) щодо розвитку всебічно розвиненої особистості знайшли своє втілення в педагогічних 
теоріях і практиці сучасного навчально-виховного процесу. Так, створення умов для розвитку 
індивідуальної та колективної творчості школярів розглядають у своїх працях Ш.Амонашвілі, П.Блонський, 
О.Залужний, В.Зоц, Я.Корчак, Н.Крупська, Т.Лубенець, А.Макаренко, О.Музиченко, М.Пирогов, С.Русова, 
В.Сухомлинський, К.Ушинський, Я.Чепіга, С. Швацький; технології формування творчої особистості 
висвітлені в працях  І.Волкова,  І.Іванова, Є.Ільїна та ін.  

Не менш важливого значення в цьому плані набуває вивчення психологічних аспектів розвитку 
творчості учнів, які знайшли своє розкриття в працях А.Богданової, С.Борисова, О.Бененсона, 
О.Дусовицького, В.Клименка, І.Кулагіна, Н.Лейтеса, Б.Теплова, Л.Фрідмана, Л.Хрипункової та інших. 

Проте серед цієї когорти вчених найбільшої уваги, на нашу думку, заслуговує творчий досвід 
послідовника ідей А.Макаренка, відомого педагога-практика, невтомного дослідника В.Сухомлинського, до 
багатої спадщини якого й нині звертається не одне покоління педагогів. 

Мета статті – проаналізувати погляди В.Сухомлинського щодо розвитку творчості школярів, визначити 
найефективніші форми та методи організації навчально-виховного процесу. 

Досягнення поставленої мети вбачаємо в розв’язанні наступних завдань: 
1. Проаналізувати погляди В.Сухомлинського щодо розвитку творчості школярів. 
2. Виокремити форми та методи організації навчально-виховного процесу, які, на думку педагога, є 

найефективнішими в розвитку творчості школярів та розкрити їхню сутність. 
3. Зробити висновки та визначити напрямки подальших досліджень. 
Розкриваючи питання розвитку творчості як результату навчально-виховної діяльності школярів, дамо 

визначення змісту ключових понять. 
За українським педагогічним словником С.Гончаренка «творчість – продуктивна людська діяльність, 

здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення» [2, 326]. 
Поняття „розвиток” у Великому тлумачному словнику сучасної української мови розглядається як 

„процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану, до 
іншого, вищого” [1, 1043]. 

Таким чином, під «розвитком творчості», на нашу думку, слід розуміти процес удосконалення творчих 
здібностей особистості, у якому перехід їх (творчих здібностей) на якісно новий рівень веде до найвищого 
творчого зростання – до майстерності. 

Славетний педагог В.Сухомлинський усе своє життя присвятив дослідженню проблеми теорії і 
методики виховання дітей у школі й родині. Головна мета його творчої діяльності – формування всебічно 
розвиненої особистості, особистості творчої, яка зростає у праці й творить у ній. Різноманітність форм і 
методів організації навчально-виховного процесу, які використовував Василь Олександрович у своїй роботі, 
свідчить про чітке усвідомлення необхідності й важливості виконання одного з головних завдань школи. 

З метою розвитку індивідуальних здібностей, розкриття обдарувань і талантів, на думку 
В.Сухомлинського, у школі необхідно створити умови для різноманітної творчої праці всіх учнів – 
атмосферу творчої праці. Творча праця починається саме там, де думки й розум знаходять своє виявлення в 
операціях, що потребують насамперед вмінь, у яких фізичні зусилля підпорядковуються кмітливості. Творче 
використання теоретичних знань на практиці, інакше кажучи, «гармонія знань і умінь» сприяє розвитку 
творчості, оскільки знання в цьому разі живуть, перебувають у постійному русі, а не складаються в голові 
мертвим багажем.  
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«Вперше прийшовши в школу, наші вихованці уже бачать, що всі їх старші товариші не просто щось 
роблять, але захоплені розумною, творчою працею … створюють красиві матеріальні цінності, … 
проявляють майстерність. Ми добиваємося того, щоб майстерність маленькі діти бачили насамперед у праці 
рук; саме з цього починається розкриття задатків, обдарувань і талантів», – зазначав педагог [6, 89]. Робота 
рук, у процесі якої здійснюється і реалізується задум, сприяє розвитку таких якостей розуму, як критичність, 
гнучкість, широта й активність думки, що, у свою чергу, формує здатність критикувати, робити висновки. 
Широта думки залежить від того, наскільки тісним є зв’язок між творцем задуму й виконавцем. Для людей, 
у яких праця рук тісно пов’язана з роботою думки, характерними є вміння перевіряти істинні твердження на 
практиці. Таким чином, на власному досвіді  й досвіді тих, хто оточує, дитина змалечку переконується в 
тому, що в кожній роботі є різні ступені майстерності. Високу майстерність, творчість називають ідеалом. 
Прагнучи досягти ідеалу, людина стає суворою і вимогливою до своєї праці й інколи багаторазовими 
повторами намагається досягти найкращого результату. У бажанні дитини повторити вже виконану нею 
роботу В.Сухомлинський убачав серйозний успіх виховної роботи. Критичність в оцінці творчої праці 
особливо важлива тоді, коли людина щодня виконує одну й ту ж роботу. Народження нових ідей, задумів – 
це вже початок творчості. В.Сухомлинський стверджував, що формування і розвиток здібностей дитини 
відбувається лише тоді, коли вона сама здійснює свій задум. 

Реалізовуються творчі задуми вчителя в процесі педагогічної діяльності, на очах вихованців. Педагог, у 
якого в серці горить вогник творчості, запалює такі ж вогники в серцях учнів.  

В.Сухомлинський був переконаний у тому, що особистий приклад педагога відіграє велике значення в 
розвитку творчості дітей. Він запевняв, що поза працею не існує справжнього виховання, що учитель не 
може бути справжнім вихователем, якщо він тільки викладач свого предмета. Справжнім вихователем 
освітянин стає тільки тоді, коли є майстром своєї справи і «чим яскравіше розкривається перед учнями 
майстерність учителя, тим більшою мірою він стає другом, товаришем дітей, тим вищий його педагогічний 
авторитет» [8, 345]. Пробудження у дітей інтересу до того чи іншого виду діяльності відбувається в процесі 
вивчення програмного матеріалу. У них з’являється бажання дізнатися більше, ніж вивчається на уроці, і це 
вже перший вияв зацікавленості працею, адже дізнатися про будь-що можна тільки працюючи. Для розвитку 
творчих здібностей школярів найбільш ефективною є організація так званої «самодіяльної» праці (передача 
майстерності від одного покоління іншому). Відомий педагог-дослідник наголошує на необхідності 
створення умов для організації такого виду праці, що у свою чергу забезпечить атмосферу творчості, про 
яку зазначалося вище. У школі завжди є учні, які за рівнем майстерності наближаються до вчителя, а в 
деяких випадках навіть перевершують його. Такі учні виконують самостійні трудові завдання творчого 
характеру й стають наставниками менших за віком або менш здібних однолітків. Індивідуальні здібності 
дітей розвиваються найкраще за умов тісного спілкування школярів різного віку в процесі творчої праці. 
Помилковою є думка про те, що відокремлюючи молодших школярів від старших, учитель краще враховує  
вікові особливості тих чи інших. Навпаки, найбільших успіхів в школі учні досягають тоді, коли вони 
об’єднуються в творчі колективи не за віком, а за інтересами, оскільки в цьому разі дитина може виступати і 
в ролі вчителя, і в ролі учня. «Краще за все людина виховується тоді, коли вона сама когось виховує» – 
зазначав В.О.Сухомлинський [6, 132]. 

В умовах самодіяльної праці може здатися, що особистість учителя відходить на другий план, що 
вчитель знаходиться осторонь, а всіма справами в гуртку займаються діти. Але це не так. Завдання 
педагога – постійно підтримувати в учнівському колективі захопленість працею, запалювати вогники 
творчості й домагатися, щоб вони яскраво горіли.  

Праця в умовах самодіяльності ґрунтується не тільки на єдності інтересів, вона сприяє напруженню 
творчих сил кожного школяра й має на меті досягнення найкращого результату. За цих умов самодіяльність 
набуває характеру творчого змагання.  

Змагання – один з методів виховання творчого підходу до справи, адже предметом змагання і є сама 
творчість, майстерність. Досягнення поставлених у процесі змагання цілей стає для кожного учня справою 
особистої честі. І це тільки крок до найголовніших перемог у житті. Готуючись до нових творчих досягнень, 
кожен учасник думає не тільки про свою роботу, він прагне використати досвід товаришів. Найкращий 
результат стає орієнтиром для подальших злетів. Таким чином, починається новий етап творчої праці – 
народжуються нові задуми, починаються нові пошуки.  

Цінність цього методу полягає у тому, що для кожного учня відкривається перспектива досягти 
значного успіху, домогтися перемоги творчої праці, яка більшою мірою відповідає його індивідуальним 
задаткам і здібностям. 

Творчість містить у собі інтенсивну роботу мислення, яке пронизане емоційністю і волею. 
В.Сухомлинський погоджується з думкою відомого російського педагога А.П.Пінкевича, який зазначав: 
«Ми повинні прагнути до виховання гнучкої, живої думки, – думки, яка відображає рух самої природи» 
[7, 92]. Формування творчої думки відбувається за умови, якщо учень займає щодо до знань власну життєву 
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позицію. Тоді його погляди на світ виражаються не тільки в прагненні щось пояснити, а передусім у 
прагненні щось довести, відстояти думку власною творчою працею. Таке активне вираження особистого 
ставлення до набутих знань і є розумом особистості. Активність пізнання виявляється в зацікавленості 
оволодінням знаннями, оскільки це приносить глибоке почуття радості й задоволення. 

Пробудженню в учнів допитливості, інтелектуального інтересу, навчанню думати В.Сухомлинський 
приділяв особливу увагу, адже розумове виховання – це постійне вивчення розумової діяльності. 

Мислення – дискретна робота мозку, яка передбачає миттєвий перехід з однієї думки на іншу і такий же 
миттєвий зворотній шлях. Швидка зміна образів впливає на здатність осмислювати об’єкти пізнання, а 
значить «думати про свої думки». Ця здатність виявляється в одних учнів швидше, у інших – повільніше, 
що, в свою чергу, є причиною різних здібностей щодо оволодіння знаннями. З метою розвитку дискретності 
мозку, особливо для учнів молодшого шкільного віку, В.Сухомлинський радив проводити «уроки 
мислення», які сам активно впроваджував у практику навчально-виховного процесу. У результаті 
дослідження, пізнання природи та праці діти відкривають для себе багато незрозумілого. І чим більше 
незрозумілого їм відкривається, тим розумнішими вони стають. «Дитина думає, спостерігаючи, і 
спостерігає, думаючи – це виключно важлива умова вираження таланту дитини» [7, 98].  На таких уроках не 
аби якого значення педагог надавав слову, зокрема словотворчості, завдяки якій діти стають чутливішими 
до краси і до самого слова. Важливо, щоб такі уроки проходили серед природи. Близькість з природою дає 
можливість дитині відчути найтонші відтінки рідного слова, породжує творчість. Діти самостійно пишуть 
оповідання, складають вірші – стають творцями духовних цінностей. По-справжньому надихнути учнів на 
творчість, за словами В.Сухомлинського, здатен той учитель, який сам уміє творити. Це натхнення 
народжується в казці. «Найголовніше – це те, щоб у казці була глибока думка. Щоб діти замислилися й 
здивувалися …» [7, 510]. Творчість вчителя запалює вогник дитячої творчості, й коли дитина вже розповідає 
свою казку товаришам, – «це найяскравіший етап творення … Казка є тим різцем, який відточує найтонші 
риси індивідуального мислення кожної дитини…» [7, 512], розвиток якого є запорукою творчого розвитку 
дитини. 

Кожна дитина неповторна і її виховання полягає, насамперед у тому, щоб розкрити самобутність, 
неповторність, творчу індивідуальність. А задля цього необхідно надати можливість кожному учню 
спробувати свої сили в різних видах діяльності, долучитися до активної праці, чогось навчитися, досягти 
певної досконалості, майстерності в оволодінні навіть найпростішими уміннями й навичками.  

Узагальнюючи все вищесказане, слід зазначити, що для розвитку творчості школярів Василь 
Олександрович у навчально-виховному процесі використовував методи формування свідомості особистості 
(бесіда, переконання, приклад); організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду 
суспільної поведінки (педагогічна вимога, довір’я, привчання, тренування); стимулювання діяльності й 
поведінки (змагання); самовиховання (самопізнання, самооцінювання, саморегуляція). 

Основні шляхи розвитку творчості як результату навчально-виховного процесу відомий педагог 
В.Сухомлинський убачав у: 

-  гармонії знань і вмінь, тобто творчому використанні знань; 
- створенні необхідної матеріальної бази для творчої праці учнів; 
- вихованні любові до праці створення атмосфери творчої праці через самодіяльність; особистий 

приклад учителя; змагальний характер праці; залучення до роботи у творчих об’єднаннях, проведення 
«уроків мислення», «уроків творчості» та ін.; 

- забезпеченні інтелектуального змісту всіх видів праці, до яких прилучаються учні; 
- організації дослідницької праці учнів; 
- вихованні потреби в знаннях; 
- природовідповідності навчання. 
Проведений у статті аналіз не вичерпує усіх аспектів порушеної проблеми, особливо стосовно впливу 

естетичного виховання на розвиток творчості школярів, тому подальші дослідження, на нашу думку, слід 
вести саме в цьому напрямку. 
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Любов ЛУЦЕНКО 

ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ В СПАДЩИНІ 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Серед багатьох проблем, які постають сьогодні перед людством, значне місце належить вихованню 
дитини. Протягом історичного розвитку педагогічної думки проблеми підростаючих поколінь перебувають 
у центрі уваги  вчених і практиків. Хоча в широкому розумінні виховання є явищем соціальним, ми 
розглядатимемо його тільки суть.  

Виховання, як зазначає О.В. Сухомлинська, – це вплив суспільства на особистість, яка розвивається. 
Вона стверджує, що виховання – це соціалізація, тобто процес формування інтелекту, фізичних і духовних 
сил підростаючого покоління. Як педагогічна категорія? виховання є цілеспрямованою діяльністю, у процесі 
якої належить сформувати систему якостей особистості, поглядів та переконань відповідно до виховних 
суспільних ідеалів. Виховання здійснюється через культуру, освіту q навчання в процесі різних  видів 
діяльності, під впливом спадковості й середовища [12, 85].                               

Зміст виховання зазнає змін у контексті розвитку й збагачення  практичного досвіду. Розвиток і 
становлення виховних традицій пов’язаний з виховними системами, які сформувалися під впливом 
суспільних трансформацій. Кожна виховна система несе на собі відбиток епохи, соціально-політичного 
устрою, характеру суспільних відносин. 

Головним для кожної виховної системи залишається орієнтація на виховання людини, готової і 
спроможної жити й діяти  в сучасному для неї суспільстві. Завдання ж педагогічної науки не тільки 
здійснювати селекцію умов, методів і засобів виховання, а й бачити перспективні тенденції, визначати 
напрями творчого педагогічного пошуку. 

Протягом багатьох століть у світі розвивається і по-різному втілюється ідея виховання особистості. Так, 
наприкінці ХІХ ст. провідні західноєвропейські країни гостро відчули невідповідність традиційної 
педагогіки новим суспільно-економічним умовам. Для підприємств, оснащених новітньою технікою, 
потрібні були робітники нового типу. Традиційна школа, яка за своєю суттю залишалася школою учіння, 
орієнтувалася на виховання слухняних, готових виконувати будь-яку роботу працівників. Загальноосвітні 
знання, що їх давала школа, були вкрай обмеженими й догматичними, методи навчання не спонукали учнів 
до самостійного мислення. Отже, необхідні були нові підходи до теорії і практики освіти й виховання, які 
відповідали б стрімкому розвитку виробництва, зумовленого швидким  прогресом науки і культури.  

Серед розмаїття педагогічних теорій, які з'явилися в той час, однією з найзагальніших слід уважати 
теорію «педагогіки вільного виховання».  Ця  теорія у педагогіці, що ідеалізувала дитину як "первообраз 
правди, істини і краси", передбачала її саморозвиток та  рішуче відкидала наявну практику виховання та 
навчання, які ґрунтувалися на придушенні особистості дитини. Ідеалом вільного виховання є вільний 
розвиток сил і здібностей кожної дитини, повне розкриття індивіда. Воно відкидає право дорослих 
спрямовувати виховну роботу, керувати особистістю дитини. Прихильники "педагогіки вільного виховання"  
обґрунтовували необхідність створення нової школи, що виховувала б дитину відповідно до її природи, без 
примусу і насилля [12, 93].  

Ця теорія набула великого поширення в Європі завдяки діяльності Елени Кей (1849—1926) – шведської 
письменниці та громадського діяча, яка висунула ідею самонавчання і самовиховання дітей. На її думку, 
дітей не треба виховувати спеціально, слід дати їм можливість спокійно та поступово виховуватися й  
самостійно розвивати  свої здібності. Головне завдання вихователя – допомагати дитині в цьому, не 
нав'язуючи своїх думок і вимог. В основі навчання і виховання мають бути лише інтереси дитини, її 
самостійність.  

Німецький прихильник теорії вільного виховання Генріх Шаррельман (1871—1940) поставив перед 
школою завдання розвивати творчі сили кожної дитини, давати вихід дитячій фантазії через самостійний 
розвиток. Провідну роль у навчанні він відводив "переживанням" дітей, здобуттю ними власного досвіду.  

Прихильник теорії вільного виховання, всесвітньовідомий італійський педагог Марія Монтессорі 
(1870—1952) вважала, що дитина від природи здатна до самостійного, спонтанного розвитку, а головним 
завданням вихователів є створення такого оточення, яке давало б дитині тільки "поживу" для 
самовиховання. М. Монтессорі зуміла довести: діти навчаються із захопленням, відчувають справжнє щастя 
від трудової діяльності, якщо вони мають свободу вибору. Педагог закликала ставитися серйозніше до 
вікових особливостей, індивідуальних можливостей дітей і не обмежувати їх  рамками стандартів. На 
початку XX  століття їй удалося поєднати, здається, зовсім непоєднуване: свободу і дисципліну, захопливу 
гру і серйозну роботу. Вперше в історії педагогіки запровадила в практику шкіл систематичні 
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антропологічні обстеження дітей. На її думку, школи повинні бути лабораторіями вивчення психічної 
діяльності дітей. Проголошені ідеї самовиховання і самонавчання Марія Монтессорі прагнула реалізувати у 
створюваних нею школах, дотримуючись у навчанні й вихованні  власної системи. 

Одним із яскравих представників теорії вільного виховання вважають шотландського педагога, 
письменника, засновника школи Саммерхілл, визнаного одним із провідних сподвижників вільного 
виховання Олександра Саттерленда Нілла (Нейла) (1883–1973). Він вирішив створити школу, в якій діти 
можуть бути вільними від авторитарності дорослих. На його думку, виховання дорослих відірване від 
реального життя та засноване на принципах слухняності, стриманості потреб та бажань дитини, 
обмеженості творчої діяльності, на вихованнi одноманітних міркувань, формуваннi комплексів та забоpон. 

Саммерхілл – одна з відомих у світі демократичних та інтернаціональних шкіл – являла собою 
самоврядне товариство, де діти навчалися бути щасливими, щирими, терплячими, поважати одне  одного, 
здатними знайти свій інтерес у житті. Головна мета виховної системи цієї школи – наділити дитину 
любов'ю, щастям та свободою [4, 2]. 

У Росії теорію вільного виховання сповідували С.Т. Шацький, К.Н. Вентцель, Л.М. Толстой та деякі 
інші педагоги XX  ст. Заснованій  

Л.М. Толстим для християнських дітей Ясної Поляни школі, належить особливе місце в педагогіці 
минулого. У цій школі провідною була ідея вільного виховання, яка й лягла в основу "педагогіки 
ненасилля". 

Прихильники теорії вільного виховання розглядали свободу дитини як провідний принцип навчання і 
виховання, а отже, як основоположне правило, котрим належить керуватися в педагогічній взаємодії.     

Значно випереджаючи свій час, В.О. Сухомлинський в авторитарних суспільних умовах зумів 
реалізувати принцип свободи виховання  у практичній діяльності Павлиської середньої школи. 

Василь Олександрович Сухомлинський (1918–1970) педагог, публіцист, письменник закінчив 
Полтавський педагогічний інститут (1939). 1935 року розпочав педагогічну діяльність. Працював учителем 
у Василівській школі Онуфріївського району, учителем і завучем в Онуфріївській середній школі. 
Багаторічний (1947–1970) директор Павлиської середньої школи. Кандидат педагогічних наук (з 1955), 
автор багатьох книг, брошур і статей, художніх творів для дітей. Розробляв питання теорії і методики 
виховання у шкільному колективі та сім'ї, всебічного розвитку особистості учнів, питання  педагогічної 
майстерності. Особливу увагу приділяв патріотичному вихованню дітей і молоді, проблемам розумового, 
морального, естетичного й трудового виховання школярів. Книга В.О. Сухомлинського «Серце віддаю 
дітям» (1969) удостоєна Державної премії УРСР 1974 р. 

Тематична палітра праць В.О. Сухомлинського надзвичайно широка. Та всіх їх об’єднує глибоке знання 
психології дитини, погляд на навчання і виховання як на складний творчий процес, наповнений 
відкриттями, повага дитини та особистості вчителя. Серед них його твори:  «Як ми виховали мужнє 
покоління» , «Духовний світ школяра» , «Праця і моральне виховання», «Моральний ідеал молодого 
покоління», «Сто порад учителеві», «Листи до сина», «Батьківська педагогіка», «Проблеми виховання 
всебічно розвиненої особистості» і особливо – «Павлиська середня школа» та «Серце віддаю дітям» (1969). 
Остання праця витримала вже кільканадцять видань, вона була удостоєна першої премії Педагогічного 
товариства УРСР (1973) і Державної премії УРСР (1974). На високу оцінку заслуговують і праці 
В.О.Сухомлинського, які з’явилися окремими виданнями вже після смерті талановитого педагога: 
«Народження громадянина», «Методика виховання колективу», «Розмова з молодим директором школи», 
«Як виховати справжню людину». Віддаючи багато енергії учительській роботі, створюючи фундаментальні 
педагогічні твори, В.О. Сухомлинський водночас виступав і як активний громадський діяч, систематично 
проводив культурно-освітню роботу серед населення Павлиша, брав діяльну участь у численних науково-
педагогічних конференціях, симпозіумах, сесіях, нарадах, семінарах. Не обійшло його й офіційне визнання: 
з 1957 р. В.О.Сухомлинський – член-кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР, з 1958 р. – 
заслужений учитель УРСР. 1968 року йому присвоїли звання Героя Соціалістичної Праці. Того ж року він 
був обраний членом-кореспондентом АПН СРСР. 2 вересня 1970 р. серце Василя Олександровича 
Сухомлинського перестало битися. Втім, фізична смерть не поклала край життю його творчих надбань, не 
зупинила його жертовного служіння школі, учительству, вітчизняній педагогічній науці. "Людина, – любив 
повторювати педагог, – народжується на світ не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина 
народжується, щоб лишити по собі слід вічний". Ці проникливі слова можна і треба віднести й до самого 
Василя Олександровича, адже саме вони були тим категоричним імперативом, якому завжди і всюди 
слідував він у своєму недовгому, але яскравому й напрочуд плодотворному житті Педагога. Все найцінніше, 
створене ним, назавжди увійшло до скарбниці вітчизняної педагогіки та національної духовної культури 
[12,  438]. 

Ми зазначали, що тематика творів В.О. Сухомлинського надзвичайно широка. Зокрема, в його працях 
вперше у радянській педагогіці висловлена довіра і повага до дитини як особистості, яка потребує свободи. 
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Він обстоював обмеження впливу колективу на особистість. Тлумачення поняття  "свобода" в словниках 
дещо відрізняється. Наприклад, словник В. Даля подає "свободу" як "свою волю, можливість діяти по-
своєму, відсутність підпорядкування чужій волі" [3, 151]. У Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови "свобода" тлумачиться як "можливість поводитися на свій розсуд, діяти без перешкод і 
заборон у якій-небудь галузі, простота і невимушеність у поводженні" [2, 167].  

Водночас наголосимо, що "свобода" – це насамперед філософська категорія, що виражає діалектичну 
суперечність між діяльністю людини як розумної істоти та об'єктивними законами природи і суспільства, 
котрі по-різному відбиваються на поведінці людини. Що стосується педагогічного поняття "свобода", то, на 
жаль, воно не дістало тлумачення в жодному педагогічному словнику, хоча давно відомо, що свобода – це 
усвідомлена необхідність.    

Ідеалом В.О. Сухомлинського була вільна особистість, людина високої духовності й водночас земна, 
реальна, яка органічно "вписується" в соціально-моральні засади життя свого народу. Ольга Сухомлинська в 
статті "Ідеї свободи у поглядах В.О. Сухомлинського" пише: "Василь Олександрович не ставив під сумнів 
політичні і соціально-економічні умови існуючого світу, це залишалось для нього непорушним, таким, що 
перебувало поза дискусіями. Педагог переймався наступним: що ж можна і потрібно зробити, щоб дитина 
почувалась щасливою, а відтак вільною? Насамперед, він підійшов до дитини, як до суб'єкта, вільної 
особистості. У В.О. Сухомлинського дитина – це самодіяльна, незалежна, творча особистість, що виявляє у 
різноплановій діяльності свою  власну, справжню людську сутність" [6, 2] . 

Василь Олександрович уважав, що дитина має стати тим, ким хоче, але насамперед вона має бути 
особистістю, в структуру якої входить почуття свободи й відповідальності. Він вважав, що  школа повинна 
так організувати навчально-виховний процес, щоб дати змогу кожній дитині обрати той вид інтелектуальної 
діяльності, який відповідав би її внутрішній сутності [6, с. 2]. В.О. Сухомлинський наголошував: "До одного 
діла людина може бути здатною, а до другого – нездатною. Геніальні люди теж можуть бути нездатними до 
окремих видів діяльності. Завдання школи полягає в тому, щоб знайти в кожній людині джерело творчих 
здібностей…"[7, 271]. 

У правильно організованому процесі навчання, уважав Василь Олександрович, кожна дитина зможе 
вільно обрати для себе вид інтелектуальної діяльності. Завдання  повинні бути дібрані з урахуванням 
індивідуальних  інтересів і можливостей кожного індивіда, а не з огляду на загальноприйняті, обов'язкові 
вимоги. Саме таку навчальну діяльність В.О. Сухомлинський організував у Павлиській школі. 

Уся освітня система школи, якою керував   Василь Сухомлинський, ґрунтувалася на ідеях гуманізму,  
доброго ставлення до дітей, на потребі створення умов для індивідуально-творчого розвитку особистості 
кожної дитини. Довіра до дітей, навчання без примусу, виховання без покарань, співпраця дітей і дорослих, 
творча праця і моральна свобода, можливість вибору лінії поведінки, способу життя і відчуття 
відповідальності за свій вибір – це неповний перелік гуманістичних принципів, на яких була заснована 
педагогічна система В.О. Сухомлинського, що свідчить про її безперечно гуманістичне спрямування. 

У вільному розвитку дитячої індивідуальності В.О. Сухомлинський великого значення надавав знанням 
та соціальному досвіду. В цьому  знаходимо підтвердження того, що не слід недооцінювати знання як 
соціальну цінність,  їх необхідно вписати в контекст реального життя учнів і забезпечити з їхнього 
допомогою повноцінний індивідуально-особистісний розвиток кожної дитини. 

Що стосується самого поняття "свобода", то його В.О. Сухомлинський рідко вживає,  асоціюючи з 
відповідальністю та обов'язком. 

Відповідальність – необхідність, обов'язок відповідати за свої дії, вчинки. Відповідальність є важливим 
морально-етичним регулятором міжлюдських стосунків, стимулятором активної діяльності людей, 
запорукою праці та ініціативи [12, 90]. 

Відповідальність, як педагогічна категорія постійно в центрі уваги В.О. Сухомлинського. У своїх 
працях "Методика виховання колективу" і "Як виховати справжню людину" він неодноразово наголошував 
на важливості виховання у дітей відповідальності за самого себе, за інших, за товариша, за все, що робиться 
навколо. "Однією з граней педагогічної майстерності є уміння створити в колективі такі взаємовідносини, 
щоб кожна людина дорожила честю колективу, розуміла і відчувала його потреби; за яких би людина 
ставила вимоги сама перед собою, відчувала відповідальність перед суспільством і на цій основі  розуміла 
відповідальність перед власним сумлінням" [8, 10]. Педагог закликає і до власного сумління у своїй 
широковідомій книзі "Серце віддаю дітям": "Одне із головних завдань школи полягає в тому, щоб дитина 
серцем відчувала, що навколо неї є люди, які потребують  допомоги, піклування та співчуття. Саме головне, 
щоб сумління не дозволяло дітям  проходити повз цих людей і  щоб  дитина творила добро не через бажання 
прославитись, а через власні переконання" [11, 310]. 

Педагога, керівника сільської школи, вченого турбувало питання, яким чином запобігти неправильному 
розумінню свободи вчинків і нехтування відповідальністю, тому поряд із свободою і відповідальністю 
В.О. Сухомлинський виділяє і наголошує на важливому значенні "обов'язку". У праці "Листи до сина" він 
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писав: " Треба тонко відчувати три речі: можна, не можна і треба. Той, хто відчуває ці речі, має 
найважливішу особливість громадянина – почуття обов'язку. Обов'язок – свобода в дії, це одухотворення 
людських вчинків благородною ідеєю, в ім'я чого я це роблю. Обов'язок і совість – ці моральні почуття 
становлять найважливішу рису, яка відрізняє людину від тварини" [9, 618]. 

Водночас педагог застерігає: "Спробуй звільнити себе від обов'язку – і ти перетворишся на раба своїх 
примх" і одразу ж дає пораду "Спробуй виконати свій обов’язок і ти пізнаєш, що в тобі є" і продовжує далі: 
"Чим людяніше й свідоміше ти додержуєш свого обов'язку перед людьми, тим більше береш ти з 
невичерпного джерела справжнього людського щастя – свободи " [9, 185].  

В атмосфері свободи, яка може бути створена лише любов’ю, дитина проходить природний шлях  
розвитку, який веде її до щастя. 

У згадуваного раніше О. Нілла зовсім інший, далеко не світлий і не романтичний погляд на місце 
дитини в суспільстві й на її долю. Він уважав: "Людські істоти добрі, вони прагнуть творити добро, любити і 
одержувати любов, але невігласи лікарі, невігласи батьки, невігласи педагоги завжди руйнують усе 
задоволення і безпосередність життя своїми абсурдними ідеями керівництва та формування. З моменту 
народження дитина потрапляє у павутину заборон, які пригнічують її природну поведінку та інтерес" [5, 55]. 

"Дозволити дитині вичерпувати свої бажання та інтереси", – такий девіз та кінцева мета вільної 
педагогіки Нілла. Для нього виховання – це емоційне дослідження самого себе. Його методика заснована  на 
гіпотезі, що людська істота абсолютно добра, що дитина має вроджене почуття справедливості і  
суспільство – це той, хто її розбещує.  

Усі зусилля батьків, учителів та інших дорослих, які прагнуть обмежувати дітей рамками етикету, 
гарних манер, моральних норм, стандартного шкільного  навчання, призводять до протилежних результатів: 

насильницьке впровадження культурних норм робить людей злими й нещасливими. Нормальна, тобто 
вільна і щаслива дитина природним чином, без будь-яких спеціальних зовнішніх зусиль здобуває необхідну 
освіту, гарні манери й моральні принципи..  

Тим часом В.О. Сухомлинський розумів свободу не як природний стан дитини, котра від народження 
ідеальна і здатна до саморозвитку; він розглядав її як мету, до якої потрібно вести дитину з перших років її 
життя, створювати для цього умови, зокрема, ситуації вправляння і вибору на основі врахування її 
психологічних і вікових особливостей, у процесі спеціально організованої особистісно зорієнтованої 
педагогічної діяльності. Ситуація вибору – це дуже дієвий виховний прийом, який часто використовував у 
своїй практиці В.О. Сухомлинський. У ситуації вибору він особливо виділяє значущість мужності.  

"Виховання мужності, – як зазначає Василь Олександрович, – надзвичайно складний процес 
формування сили духу – насамперед волі, вміння наказати собі, примусити себе. З перших кроків шкільного 
життя ми вчимо своїх вихованців владарювання духу над тілом -  у цьому полягає один із найцікавіших 
моментів виховання й самовиховання… Людина – це воля людська, це воля до перемоги над труднощами і 
складними, часом драматичними, ситуаціями. Виховуй у собі з малих років вольову спрямованість, стійкість 
і витримку… Мужність – це справжня краса духу і тіла, переконань і вчинків. Мужність робить людину 
могутньою і доброю, сильною і ласкавою" [7, 315].  

Отже, можна зробити висновки щодо розуміння Василем Олександровичем Сухомлинським поняття 
"свобода". Насамперед важливим є те, що 

В.О. Сухомлинський зумів відчути необхідність пошуку нових шляхів у  вихованні дитини; побачити 
прояви свободи у вихованні; адаптувати вільне виховання до умов існуючого суспільства. Визначальну роль 
у формуванні феномена свободи В.О. Сухомлинського відіграло радянське суспільство. Саме його 
авторитарність обумовила обмеженість свободи направленістю вибору. В. Сухомлинський душею істинного 
Педагога відчув необхідність виховання дитини, яка б почувалася щасливою і вільною в умовах колективної 
співдружності. Ідеальною, за Сухомлинським, є людина, яка живе в гармонії з природою, іншими людьми і 
суспільством; водночас створюючи власні закони  існування, вона тісно пов’язана із іншими людьми 
законами моральності. "Моральна свобода, –  писав В.О. Сухомлинський, – це велике людське багатство, 
але це багатство стає благом, якщо людина усвідомить себе частиною колективу, суспільства, народу, 
розуміє спільні для  всіх людей інтереси й потреби, дослухається до власного почуття обов’язку і на основі 
особистого розсуду, особистого бажання, особистої волі робить так, як вважає за потрібне колектив, 
суспільство, народ " [7, 266]. 

В умовах єдиного навчального плану, єдиних програм і підручників, вимог беззастережного їх 
дотримання, В.О. Сухомлинський так організує навчальну діяльність школи в Павлиші, щоб дати 
можливість свобідно обирати вид інтелектуальної діяльності  всім без винятку дітям [6, 3]. Отже, тут 
простежується думка, що  свобода школяра, його вільна позиція створюють передумови для формування 
самостійності й автономності мислення: "Жива, допитлива, творча думка формується у вихованця тоді, коли 
відносно знань він займає особисту життєву позицію " [10, 93]. 
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Водночас у творах В.О. Сухомлинського простежується обмеження свободи відповідальністю та 
обов’язком, що свідчить про його прагнення уникнути абсолютної свободи, яка  межує із вседозволеністю. 
У  праці 

"Листи до сина" В.О. Сухомлинський  пояснює своє бачення свободи словами поета Леоніда 
Мартинова: 

"Я уяснил что значит быть свободным. 
Я разобрался в этом чувстве трудном, 
Одном  из самых личных чувств на свете. 
И знаете, что значит быть свободным? 
Ведь это значит быть за все в ответе! 
За все я отвечаю в этом мире –  
За вздохи, слезы, горе и потери, 
За веру, суеверье и безверье". 
Отже, розуміння свободи, за Василем Олександровичем Сухомлинським, – це приведення до порядку 

послідовності свого життя самою людиною, це відповідальність за свої дії і вчинки, це обов’язок. 
Безумовно, педагогічні погляди В.О. Сухомлинського на проблему вільного виховання, зокрема на роль 

свободи та її правильне розуміння, потребують подальшого ґрунтовного аналізу, вони не втрачають своєї 
актуальності за нинішніх умов зміни парадигми освіти й модернізації школи. 
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Юрій МЕЛЬНИК 

РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Основне завдання розумового виховання – це озброєння учнів знаннями основ наук про природу, 
суспільство й мислення; розвиток пізнавальних здібностей; формування соціально значущих мотивів 
навчання; виховання самостійності, а також умінь і навичок розумової діяльності (спостереження, 
порівняння, формування понять, розуміння причинно-наслідкових зв’язків, міцне запам’ятовування 
навчального матеріалу). “Запобігти відриву процесу навчання від розумового розвитку – в цьому ми 
вбачаємо найважливіше завдання виховання”, – підкреслював В.О. Сухомлинський [1, 238]. 

В умовах реформування національної системи освіти актуальною є проблема творчої самореалізації 
кожного громадянина, розвитку інтелектуального і духовного потенціалу людини як найвищої цінності 
нації. Однією з визначальних умов становлення алгоритмічної культури є потреба особистості в 
гармонійному поєднанні інтелектуальних здібностей і духовних засад. 

Сучасна школа покликана закладати загальну базу мислення й культури, формувати різнобічно 
розвинену людину, створювати умови для її подальшого розвитку. Видатний вчений-педагог 
В.О. Сухомлинський зазначав, що для розвитку мислення й розумових сил дітей “... необхідні спеціальні 
уроки мислення. Їх треба проводити час від часу вже в дошкільний період. З початком занять у І класі уроки 
мислення стають частиною розумового виховання” [2, 515]. 

Одним із важливих напрямів досягнення поставленої мети є оновлення змісту навчально-виховного 
процесу, пошук та розроблення сучасних форм і методів формування у школярів алгоритмічної культури. 
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Алгоритмічна культура як цивілізаційна складова культури загалом – це сукупність специфічних 
уявлень, умінь і навичок, пов’язаних з поняттям “алгоритм”, типами алгоритмів, формами й способами 
їхнього запису тощо. Компоненти алгоритмічної культури належать до базових методологічних понять. 
Вони є об’єктом вивчення учнями різних вікових груп на всіх стадіях навчання. 

Формування алгоритмічної культури – це цілеспрямований процес інтелектуального розвитку 
особистості, виявлення соціально значущих мотивів її діяльності (створення певної етичної матриці). 
Однією з визначальних умов становлення алгоритмічної культури є потреба особистості в гармонійному 
поєднанні інтелектуальних здібностей і духовних засад. Тому її обов’язковими компонентами мають бути, з 
одного боку, інтелектуальний розвиток (знання, уміння й навички, способи творчої діяльності, здатність до 
самоорганізації), з другого – особистісні мотиви (пізнавальні, моральні інтереси). 

Ураховуючи “стандартизовану” природу алгоритмічної культури, учитель за допомогою усвідомленої 
учнями етичної матриці, початкових естетичних уявлень навчає їх зберігати гармонію між раціональним і 
психоемоційним рівнями сприйняття, що унеможливлює “шаблонізацію” мислення. 

У результаті школярі не просто “наповнюють” пам’ять певною кількістю інформації про алгоритмічну 
культуру, а й навчаються самостійно оцінювати її, нагромаджуючи власний навчальний, естетичний і 
культурний досвід. Успішна реалізація цього процесу сприяє утвердженню світогляду, який разом з 
емоційно-ціннісними орієнтирами надає знанням і вмінням особистісного характеру, трансформуючи їх у 
переконання, закріплюючи (парадигмізуючи) у свідомості учня. 

Різнорівнева структура алгоритмічної культури дає також можливість учням використовувати основні 
принципи альтернативного мислення, які не суперечать їхнім власним судженням і прагненням. Вибір 
альтернативи визначається уявленнями виконавця про ймовірність досягнення результату (прогностично-
евристичною функцією алгоритмічного мислення). Це озброює учнів методологією прийняття важливих 
рішень, максимально звільняючи їх від елементів суб’єктивізму, незалежно від кількості отриманої 
інформації. 

Особливо актуальним є розв’язання проблеми формування алгоритмічної культури молодших 
школярів, коли закладаються пропедевтичні основи навчальної діяльності, всебічного розвитку та 
виховання особистості, здійснюється ознайомлення з основними поняттями, потрібними для розуміння 
навколишнього інформаційного середовища, формування цілісної системи знань. «У початковій школі 
потрібно надавати учню широке коло знань. Будь-яка неясність чи невизначеність послаблює міцність 
засвоєння понять не лише у початковій школі, а й наступних ланках навчання» [3, 101]. 

Різні рівні формалізації поведінки й мислення передбачають відповідні ступені формалізації 
поведінкових та інтелектуальних процедур (від нижчого рівня до вищого). Вони мають відповідати мовно-
мислительним формам, що реалізуються в алгоритмічних приписах з різними дозами “алгоритмічності”. 

Ураховуючи різні рівні засобів представлення алгоритмів, “алгоритмічності” запису, характеру і 
складності завдань, на першому етапі вивчення елементів алгоритмічної культури в початковій школі 
формуються інтуїтивні уявлення про алгоритм і його властивості, уміння, потрібні для виконання 
алгоритмів, їхні зміни, пошуку помилок в алгоритмах, конструювання алгоритмів різної структури. 

Алгоритмічна пропедевтика в початковій школі, з одного боку, – це формування операційного стилю 
мислення, що передбачає планування процесу діяльності, моделювання різноманітних явищ, опрацювання 
інформації, з другого – загальних способів розумової діяльності: порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, 
визначення головного, абстракція, аналогія, встановлення первинних зв’язків тощо. Синтезуючи 
методологічні процеси, перетворюючи набуті учнями знання в систему (методологізація знань), учитель 
визначає єдиний підхід, найбільш адекватний у конкретних умовах навчання. 

Формування алгоритмічної культури учнів початкової школи полягає у засвоєнні на інтуїтивно-
практичному рівні понятійного апарату та відповідних способів поетапної діяльності. На цьому рівні 
провідним елементом навчання є пізнавальна діяльність учнів, у процесі якої засвоюються загальні вміння й 
навички, потрібні для роботи в інформаційному середовищі, формуються основні алгоритмічні уявлення 
(діяльнісний аспект алгоритмічної культури). 

Окремого вивчення потребує положення про те, як впливає формування алгоритмічного мислення на 
розвиток творчих здібностей дітей. Врівноваження компонентів різних форм розумової діяльності 
молодших школярів повинно бути обґрунтовано з урахуванням превалювання формально-логічної 
компоненти в розумовій діяльності в процесі оперування алгоритмами. В.О. Сухомлинський підкреслював: 
“Не зубріння, а цікаве, різноманітне інтелектуальне життя, що проходитиме в світі казки, гри, краси, музики, 
фантазії, творчості – таким буде навчання моїх вихованців” [3, 102]. 

Полісемантичність наукового поняття “культура” накладає відбиток на тлумачення поняття 
“алгоритмічна культура”. Найчастіше останнє розуміють як операційний стиль мислення. Визначення 
сутності поняття “алгоритмічна культура” вимагає проведення спеціального аналізу як з погляду 
розуміння суті терміна “культура”, так і конкретизації його в обсязі поняття “алгоритмічна”. 
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Сутність культури як системи інтелектуальних і духовних цінностей полягає у встановленні 
органічного зв’язку з розвитком суспільства і становленням особистості, усвідомленні культури як процесу 
її створення, динаміки та розвитку (П.С. Гуревич, М.М. Злобін, М.С. Каган, В.В. Кєллє та ін.). 

Перед тим, як визначити зміст і структуру поняття “алгоритмічна культура”, здійснимо аналіз праць 
вітчизняних і зарубіжних учених. “Алгоритмічна культура – це сукупність специфічних уявлень, умінь і 
навичок, пов’язаних з поняттям “алгоритм”, формами й способами його запису; основа комп’ютерної 
грамотності. Оволодіння алгоритмічною культурою передбачає розуміння сутності алгоритму та його 
властивостей, уявлення про можливості автоматизації практичної сфери діяльності людини, вміння описати 
алгоритм за допомогою певних засобів і методів (наприклад, за допомогою блок-схем), знання основних 
типів алгоритмів” [4, 15]. 

Серед основних джерел алгоритмічної культури – діяльність, пов’язана з розробленням, відбором і 
використанням алгоритмів. Діяльнісний аспект передбачає формування міцних знань, умінь і навичок, 
потрібних для розвитку творчих здібностей особистості, орієнтування в інформаційному просторі, 
насиченому засобами збереження, оброблення й передачі інформації. 

Під алгоритмічною діяльністю в математичному середовищі розуміють формальне виконання певних 
правил під час розв’язування задач. Поняття “алгоритмічна діяльність” розглядається як система 
виконання різних приписів для набуття, наприклад, обчислювальних навичок. Б. Чада вважає, що 
алгоритмічна діяльність охоплює як дисципліну розуму (формальну діяльність), так й елементи творчості. 
Всі види операцій, що спрямовані на розв’язування задач за допомогою правил, приписів, алгоритмів, 
становлять алгоритмічну діяльність. “Вона охоплює не лише формальне виконання вказаних алгоритмів, а й 
вибір алгоритму для розв’язування конкретної задачі, побудову певної скінченої послідовності на множині 
вивчених правил, що призведе до розв’язку задачі, формулювання алгоритмічного припису, а також 
підведення відомого алгоритму під умову задачі” [5, 62]. 

Алгоритмічна діяльність є важливою складовою математичної освіти. Як зазначав К. Вебер: 
“Алгоритмічні знання й навички мають у кінцевому результаті значення лише тоді, коли вдається 
сформувати в учнів уміння самостійно застосовувати ці знання й навички як у процесі вивчення математики, 
так і інших дисциплін, у практичному житті” [6, 110]. 

Алгоритмічна культура учнів у процесі вивчення математики складається з таких груп компонентів: 
 розуміння сутності алгоритму та його властивостей; розуміння сутності мови як засобу для запису 

алгоритму; 
 володіння прийомами й засобами, потрібними для запису алгоритмів; 
 усвідомлення алгоритмічного характеру методів математики та їхнього застосування; володіння 

алгоритмами шкільного курсу математики; 
 розуміння елементарних основ програмування [6, 3]. 
У поданому вище переліку лише компоненти третьої групи є суто математичними, а першої, другої та 

четвертої – належать до універсальних в алгоритмічній культурі. 
Алгоритмічна культура є тією частиною інформаційної, що сприяє формуванню й розвитку в учнів 

певних специфічних знань, умінь і навичок, пов’язаних з поняттям “алгоритм”, способами його запису. 
“Зважаючи на це, після ознайомлення з основними напрямами застосування комп’ютера як знаряддя 
діяльності треба розглянути принципи побудови алгоритмів (метод покрокової деталізації “зверху – вниз”) 
та основні базові структури алгоритмів, у процесі необов’язкового вивчення будь-якої процедурно-
орієнтованої чи декларативної мови програмування” [7, 243]. 

До переліку компонентів алгоритмічної культури, що становлять ядро поняття “комп’ютерна 
грамотність”, належать поняття “алгоритм”, “мова”, “рівень формалізації”, “виконавець”, а також 
властивості дискретності, блочності, розгалуженості, циклічності. 

На основі технологічної характеристики алгоритмічної культури В.М. Казієв визначає такі завдання 
алгоритмічної освіти (рис. 1.): 

 побудова нового алгоритму або модифікація, адаптація вже розробленого; 
 перевірка результативності алгоритму для будь-яких вхідних даних (верифікація алгоритму); 
 реалізація алгоритму в певному операційному середовищі; 
 перенесення алгоритму з одного середовища в інше; 
 аналіз та оцінка алгоритму за відповідними критеріями його ефективності (за часом одержання 

результатів або за числом виконаних операцій). 



 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Серія: педагогічні науки Випуск 78 (2) 
   

 
 

 151 

 
Рис. 1. Завдання алгоритмічної освіти. 

На основі структурно-функціональної теорії, розробленої Т. Парсонсом, можна виокремити компоненти 
алгоритмічної культури. У його розумінні відмінність між соціальною й культурною системами полягає у 
системоутворювальних елементах. У фокусі першої знаходяться норми взаємодії людей як членів певних 
колективів, другої – “зразки” значень, які є основою процесів соціальної взаємодії, третьої – особистісна 
сфера індивіда. Ці три підсистеми – соціальна, культурна й особистісна – утворюють систему дії, що є 
одиницею відліку під час вивчення соціальної поведінки людини [8, 20]. 

Використовуючи ідеї Т. Парсонса, зазначимо, що головною функцією алгоритмічної культури є 
збереження зразка, а саме розвитку мислення людини, еталон певного ставлення до життя та характер 
відповідної діяльності. За концепцією Т. Парсонса, структура культури має багаторівневу ієрархічну 
побудову. Високий рівень утворюють цінності, середній – норми, низький – спеціальні знання, переконання, 
експресивні форми (символи). Головну роль у процесі забезпечення системою культури функції збереження 
зразка відіграють цінності. Інтерналізація (засвоєння) цінностей особистістю у процесі її соціалізації сприяє 
поєднанню культурної та особистісної складових цієї системи. 

Згідно з теорією Т. Парсонса, алгоритмічна культура характеризується такими рівнями: високий 
(навчально-виховні цінності) – усвідомлення цінності алгоритмічної освіти; інтелектуальний і духовний 
розвиток учнів, ураховуючи становлення операційного стилю мислення, адекватного вимогам сучасного 
інформаційного суспільства, розвиток мотивації, творчості, дослідницьких умінь; формування 
інтелектуальної чесності, об’єктивності, наполегливості, спроможності до праці тощо; середній (етичні 
норми поведінки) – прийняття правильних рішень у різних життєвих ситуаціях; уміння планувати власну 
діяльність, досягати поставленої мети; виховання таких якостей, як акуратність, аргументованість, 
принциповість, толерантність; низький (спеціальні алгоритмічні знання) – розуміння сутності алгоритму, 
його властивостей, форм подання і типів; розуміння сутності поняття “виконавець”, системи команд 
виконавця, режимів його роботи тощо. 

Для цілісності алгоритмічної культури потрібно 
ввести в її структуру такі компоненти, як свідомість і 
діяльність. Свідомість охоплює світогляд, цінності, 
імперативи й знання, а діяльність поділена на три 
етапи: побудова математичної моделі елемента 
реальної дійсності; перетворення моделі; інтерпретація 
отриманих результатів; оволодіння знаннями про 
моделювання як головний метод пізнання 
навколишнього світу, мовою для запису алгоритму, 
певним спектром логічних умінь; засвоєння системи 
алгоритмічних понять, набуття загальних способів 
діяльності (варіативні усвідомлені способи 
алгоритмічної діяльності); вміння грамотно викладати 
й пояснювати сформовані дії, вибирати виконавця 
відповідно до алгоритмічної моделі, записувати дані, 
правильно й однозначно формулювати думку, 
аналізувати різноманітні процеси та явища, планувати 
послідовність дій, потрібних для досягнення 

поставленої мети, вибирати раціональні способи діяльності, переносити мисленнєві прийоми в нові умови 
застосування, оперувати знаково-символічними засобами (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структура алгоритмічної культури. 
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Виходячи з цих положень, під алгоритмічною культурою ми розуміємо сукупність специфічних 
уявлень, умінь і навичок, пов’язаних з поняттям “алгоритм” (розуміння суті алгоритму та його 
властивостей, знання основних типів алгоритмів, варіативні усвідомлені способи діяльності, уявлення про 
можливості їхньої автоматизації, вміння описати алгоритм за допомогою певних засобів і методів), способи 
творчої діяльності, здатність до самоорганізації тощо (інтелектуальний розвиток), особистісні (пізнавальні, 
моральні інтереси) та соціально значущі мотиви діяльності (певна етична матриця). 

Ці елементи алгоритмічної культури перебувають у внутрішніх, зовнішніх зв’язках і взаємозв’язках, 
сукупність та характер яких зумовлює її багаторівневу структуру. У теоретичних джерелах алгоритмічна 
культура розглядається також як елемент наукової сфери духовної культури та системи знань. З огляду на це 
її становлення як цілісного системного об’єкта призводить до появи нової якості – утвердження світогляду, 
який разом з емоційно-ціннісними орієнтирами надає знанням і вмінням особистісного характеру, 
трансформуючи їх у переконання, та відповідних технологій діяльності. 

На основі аналізу сучасних досліджень, присвячених вивченню різноманітних аспектів формування 
алгоритмічної культури, зробимо висновок, що її основними компонентами є розуміння: 

 сутності алгоритму та його характерних ознак; 
 сутності мови як засобу для запису алгоритму; 
 рівнів формалізації запису алгоритму; 
 сутності операції “присвоювання”; 
 основних типів алгоритмів (лінійний, з розгалуженням, циклічний); 
 сутності понять “виконавець”, “система команд виконавця”, режими його роботи, “алгоритмічна 

модель”, “алгоритм для мережевого середовища”; 
 сутності запису даних; 
 алгоритмічного характеру навчального матеріалу математики та інших освітніх галузей; 
 алгоритмічної сутності педагогічних програмних засобів; 
 варіативних способів алгоритмічної діяльності, зокрема: 
– уміння вибирати виконавця відповідно певної алгоритмічної моделі; 
– уміння правильно й однозначно формулювати думку, аналізувати різноманітні процеси та явища, 

планувати послідовність дій, потрібних для досягнення поставленої мети, вибирати раціональні способи 
діяльності, переносити її загальні прийоми в нові умови, приймати правильні рішення в різних життєвих 
ситуаціях; 

– володіння певним спектром логічних умінь. 
Сутність алгоритмічної культури розкривається за допомогою визначення й змістового наповнення її 

основних компонентів. 
Отже, розумовий розвиток особистості молодшого школяра й формування соціально значущих мотивів 

її діяльності здійснюється в процесі засвоєння алгоритмічних знань, умінь і навичок. Алгоритмічна культура 
охоплює загальні риси духовної культури, тому її поетапне формування відбувається протягом тривалого 
часу й передбачає застосування різноманітних дидактичних прийомів: добір ефективних засобів навчання, 
відповідної інформації, засвоєння знань і набуття практичних навичок, використання соціокультурного 
досвіду тощо. 
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Любов НАВОЗНЯК 

ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  
ГРАНЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

На сучасному етапі модернізації освітньої галузі в Україні одним з її напрямів є формування 
національних і загальнолюдських цінностей у дітей та молоді. В останні роки в духовно-моральному 
вихованні молоді відбуваються певні процеси деформації, невиправдано інтенсивно пропагується перевага 
матеріального над духовним, що призводить до послаблення в суспільстві морально-ціннісних орієнтирів. З 
метою подолання негативних тенденцій 1999 року був прийнятий Указ Президента “Про заходи щодо 
розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, вуякому 
вказується, що нинішнє становище демократичної правової України „потребує активізації зусиль, 
спрямованих на розвиток духовності, виховання патріотизму до історичної спадщини народу, укорінення в 
суспільній свідомості загальнолюдських моральних цінностей, виховання соціального оптимізму та 
впевненості кожного громадянина у своєму майбутньому” [7, 2]. 

Вивчення й використання педагогічного досвіду видатних педагогів минулого дає великі можливості 
для духовно-морального виховання сучасних школярів. Особливе значення в цьому контексті має теорія і 
практика духовно-морального виховання у спадщині В.О.Сухомлинського. 

Аналіз останніх досліджень з проблеми. Здійснивши історіографічний аналіз праць, присвячених 
спадщині В.О.Сухомлинського, ми виявили, що проблема морального, духовного виховання була 
предметом аналізу багатьох науковців, зокрема О.Я.Савченко, О.В.Сухомлинської, М.Я.Антонця, 
Л.С.Бондар, Н.А.Калініченко, О.Б.Петренко [1]. Але окремо проблема духовно-морального виховання у 
досвіді В.О.Сухомлинського не досліджувалася, тому мета нашого дослідження полягає у розкритті 
поглядів педагога на духовно-моральне виховання школяра. 

Відповідно завдання дослідження ми вбачаємо в актуалізації та систематизації поглядів 
В.О.Сухомлинського на проблему духовно-морального виховання особистості. 

Виклад основного матеріалу. В українській радянській педагогіці першим до проблем духовності 
звернувся В.О.Сухомлинський. Ще 1961 року в Москві виходить його книга “Духовний світ школяра”, у 
якій автор поставив за мету вияснити роль найрізноманітніших факторів, котрі визначають духовне обличчя 
школярів; розкрити поняття “духовний світ”, “духовне життя” людини як розвиток, формування і 
задоволення її моральних, інтелектуальних запитів та інтересів у процесі активної діяльності. Педагог подав 
формування духовності школярів як важливу проблему, одну з провідних у вихованні [2]. 

Однією з найважливіших рис діяльності В.О.Сухомлинського було тонке проникнення в душу юної 
людини, яка пізнає світ і утверджує себе в ньому. І вміння проникнути в духовний світ дитини – це якість 
душі, без якої людина не може стати справжнім вихователем. Справжній вихователь не лише той, хто 
глибоко знає духовний світ дитини, а й той, хто ніколи не забуває, що він сам був дитиною. 

У праці “Духовний світ школяра” педагог зазначав, що через радість, бадьорість має бути життєвий 
шлях від дитинства до отроцтва. Радість як джерело оптимістичної впевненості дитини у своїх силах є 
умовою того багатства дійсного ставлення до навколишнього світу, без якого неможливий духовно-
моральний розвиток, особливо неможливе розкриття природних нахилів, здібностей, обдарувань [2]. 

Виховуючи в дитини моральні цінності, досвідчений вихователь добивався того, щоб перед свідомістю 
вихованців розкривалися одухотворені образи людей з високою моральністю, духовністю, які боролися за 
утвердження в житті ідеалів добра й справедливості. Для мудрого наставника досить важливо було, щоб у 
вихованця не сформувалося більш чи менш всебічне уявлення про світ матеріальних і духовних цінностей 
як переважно абстрактних утворень. Вони не повинні існувати у внутрішньому світі вихованця у відчуженій 
формі, оскільки достатньої значущості не становитимуть. Потрібно, щоб він осягнув міцний зв’язок цих 
цінностей з їхніми творцями – людьми, які присвятили їм усе своє життя. Так створюється єдність минулого 
і теперішнього як рушійна сила духовно-морального становлення особистості. З цією метою  
В.О.Сухомлинський створив спеціальну виховну програму: “Подорожі в минуле рідного краю”. Так він 
назвав екскурсії та походи в поле, ліс, на берег річки, у сусідні села, щоб діти відчували й усвідомлювали, 
що пов’язує минуле із сьогоденням у духовному житті народу.  

Виховна стратегія В.О.Сухомлинського – це виховання в учнів всезагального ставлення до світу й 
оцінювання вихованцем самого себе на основі особистісних утворень. На думку педагога, ця стратегія має 
бути єдиним орієнтиром у побудові одухотвореної життєдіяльності особистості на кожному її віковому 
етапі. Безперечно, ця особистісна домінанта не може з’явитись у внутрішньому світі дитини, її морально-
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духовному образі “Я” спонтанно. Для цього В.О.Сухомлинський організовував діяльність таким чином, щоб 
маленька дитина зрозуміла й серцем відчула, що кожний її крок, кожний вчинок відбивається в духовному 
житті того, хто поруч із нею: батька, матері, вчителя, товариша, “чужої людини”.  

Педагог розробив методику виховання найтонших сфер морального життя людини – материнського і 
батьківського виховання, ставлення до батьків, старших членів родини, померлих. Педагог був переконаний, 
що людина у своєму моральному розвитку стає такою, яка в неї мати, точніше, яка гармонія любові й волі в 
її духовному світі; батько продовжує, розвиває себе у своєму синові й дочці, вливаючи своє духовне начало 
з духовним началом матері. Високо цінуючи роль батьків, В.О Сухомлинський на практиці розробив 
систему роботи з утвердження культу батьків у духовному житті дітей. При цьому, він помітив 
закономірність: “Чим більше духовних сил витратила дитина на працю в ім’я радості матері, тим більше 
людяності в її серці” [4, 257].  

В.О. Сухомлинський відзначав особливу роль особистості вчителя у духовно-моральному вихованні. 
Він уважав, що ніщо так не підносить в очах дітей особистість учителя, як відповідність його поведінки тим 
моральним принципам, котрі він проголошує. Керуючи педагогічним колективом Павлиської школи, він 
намагався не допускати, щоб учителі вимірювали й оцінювали духовний світ школярів оцінками та балами, 
розподіляючи їх на дві категорії залежно від того, вчать чи не вчать діти уроки. “Справжня педагогічна 
мудрість полягає в тому, – зазначав автор у праці “Розмова з молодим директором”, – щоб постійно 
одухотворювати дитину бажанням бути хорошою, ніколи не ставити їй “двійки”. Досвідчені вчителі так і 
роблять, тоді перед учнем не закривається шлях до успіху” [5, 462]. 

Духовне життя школи і її вихованців не повинне обмежуватися, вичерпуватися самими успіхами в 
оволодінні навчальною програмою. Для того, щоб сформувати культуру бажань, необхідно, вважав 
В.О.Сухомлинський, навчити школярів азбуки моральної культури. У праці „Як виховати справжню 
людину” Василь Олександрович сформулював моральний ідеал, який увібрав у себе найкращі риси 
українського народу. У ній розкриваються конкретні принципи, істини, повчання, настанови, рекомендації 
тощо. Подаються вони у вигляді правил, законів як 14 Законів дружби, правил „Десять не можна”, „Дев’ять 
негідних речей”, що становлять азбуку моральної культури. Визначено зміст і методику роботи з виховання 
у дітей любові до Батьківщини й громадянства, ставлення до батьків, рідних, близьких та обов’язку перед 
ними, розуміння життя, добра і зла в ньому, виховання високих моральних якостей і норм поведінки тощо. 
На підставі багаторічної практичної роботи в школі автор у цій праці вперше у вітчизняній педагогіці 
глибоко розкриває суть таких понять, як людяність, патріотизм, відповідальність, гідність, терпимість, 
тактовність. На конкретних прикладах подається методика утвердження в юних душах почуття совісті, 
сорому, справедливості, скромності, щедрості, милосердя, сердечності, які становлять духовну потребу, а не 
обтяжливі повинності [6]. 

Цілий арсенал методів впливу на особистість з метою виховання у неї духовно-моральних цінностей 
використовував у своїй діяльності В.О.Сухомлинський, указуючи, що об’єктом праці вчителя є найтонші 
сфери духовного життя особистості яка формується – розум, почуття, воля, переконаність, самосвідомість. 
Впливати на ці сфери можна тільки так само, розумом, почуттями, волею, переконаністю, самосвідомістю. 
Найважливіші інструменти нашого впливу на духовний світ школяра – слово вчителя, краса навколишнього 
світу й мистецтва, створення обставин, у яких найяскравіше розкриваються почуття – весь емоційний 
діапазон людських стосунків. Педагог наголошував на необхідності: донести до свідомості учнів важливу 
суспільну моральну ідею, активізувати їхню думку й моральні почуття. А це можна, насамперед, через 
вплив на почуття. Чим переконливіше для дитини передаються у конкретній картині істотні риси явища, тим 
помітніші почуття, що їх  переживає дитина, тим зрозумілішою стає їй абстрактна думка, тим більше прагне 
дитина виявити свою активність, оскільки все це зачіпає найпотаємніші куточки дитячого серця. 

Майстерність виховання духовно-моральних цінностей у школярів, як показує досвід практичної 
роботи вчителів, директора Павлиської середньої школи, полягає у тому, щоб дитину з перших кроків її 
шкільного життя переконували, насамперед, власні вчинки, щоб у словах вихователів вона чула відгуки 
власних думок, переживань – усього, що народилось у процесі активної діяльності. 

Виховання дітей 6–10 років В.О.Сухомлинський називав „школою сердечності”. Він радив педагогам і 
батькам дітей вчити добра, любові, милосердя. Для цього треба, щоб діти постійно бачили гуманістичний 
зміст вчинків і поведінки тих, хто їх оточує: рідних, близьких, учителів, дорослих. Дитина не повинна 
виростати байдужою, нечулою, черствою, вона має зростати в постійному піклуванні про навколишній світ 
рослин, тварин, людей, доглядати і допомагати їм. У своїх працях педагог переконує, що в процесі творення 
людям добра виховується в юних людяність, сердечність, як особливі виміри духовності. 

Формуванню тонких сердечних людських взаємин у Павлиській школі слугувала вся педагогічна 
система. Педагог засуджував вседозволеність, розгнузданість поведінки і вчинків, наполягав на 
культивуванні осмисленої поведінки, яка є виявом витонченості внутрішнього світу школяра. Яким має бути 
ставлення дітей до інших людей, як їм домогтися моральної виправданості й обґрунтованості своїх вчинків 
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вчать юне покоління моральні заповіді В.О.Сухомлинського, котрі є не забороною чи дозволом чогось. Це 
виплекані педагогом щирі мудрі поради, що йдуть від серця до серця і породжують розумові, моральні, 
естетичні почуття.  

В.О.Сухомлинський зазначав, що багатство духовного життя починається там, де благородна думка й 
моральне почуття зливаючись воєдино, виявляються у високоморальному вчинкові, й надавав виняткового 
значення тим мотивам, які реально спонукають дитину до вчинків, що мають яскраво виражений 
високоморальний характер і стають першою школою громадянства.  

За твердженням Василя Олександровича, лише ті вчинки мають право на духовне життя, яким властиві 
високі людські переживання – і радощі, і гіркота, і сподівання на щасливе майбутнє. Якщо педагог не вміє 
чи не прагне формувати такі вчинки, то вихованці виростуть черствими спочатку стосовно найближчого 
оточення, а згодом щодо життя загалом. Вони, зазначав В.О.Сухомлинський, лише відпускають “порцію 
доброти” певній особі, “закріпленій” за ними. Зрозуміло, що в таких людей формується подвійна мораль і 
відповідний життєвий сценарій. На основі вчинків формуються моральні переконання, пов’язані з повагою 
до інтересів людей. А відсутність переконань, навіть при наявності знань, – показник моральної безликості 
людини. Педагог підкреслював залежність усього змісту духовного життя дітей від того, як діти пізнають 
світ, які переконання формуються у них, указував, що духовне життя, духовне багатство людини 
визначається багатством її справжнього ставлення до навколишнього світу, змістом і напрямом думок, 
характером її взаємодії з природою та людьми. Спілкування з людьми є невикорінною духовною потребою 
будь-якої людини, у спілкуванні з ними вона знаходить радість і повноту духовного життя. 

Завдання вихователя в тому, щоб пізнання школярами навколишнього світу було для них справжньою 
діяльністю, у якій їхні внутрішні, духовні сили спрямовуються на перетворення світу. Школа повинна 
забезпечувати умови для такої діяльності, сприяти виявленню активних духовних сил людини. Виховання 
духовних запитів та інтересів – це, насамперед, створення такої обстановки, яка сприяла б розвитку 
громадської, інтелектуальної, творчої активності учнів. Творчість, на думку педагога, – це створення 
духовних і матеріальних цінностей високої суспільної значущості, що є вершиною духовного життя 
людини, показником її інтелекту, почуттів, волі. Творча діяльність є однією з умов утворення моральної 
гідності. В.О.Сухомлинський наголошував на необхідності здійснення творчого підходу до праці, 
забезпечення наступності змісту трудової діяльності. Людина повинна бути не лише виконавцем праці, а і її 
творцем. Праця, у тлумаченні В.О.Сухомлинського, не просто виконання трудових операцій із затратою 
певної кількості енергії – це елемент духовного життя. Звідси випливає закономірність: чим вищий рівень 
духовного життя дитини, тим більшу радість приносить праця. У ній розкриваються здібності, обдарування, 
талант, утверджується почуття людської гідності. 

У численних своїх виступах на наукових конференціях і нарадах, на семінарах, педагогічних читаннях і 
на зустрічах з учительською громадськістю („Бесіда з марійськими вчителями” (1967p.), „Про трудове 
виховання”(1969p.) „Завдання у вихованні дітей” (1970 р.), що збереглися завдяки запису на плівку) 
В.О.Сухомлинський пристрасно й переконливо стверджував думку про трудове виховання учнівської 
молоді як мірило моральності підростаючого покоління і всього суспільства. Ця думка актуальна й зараз, 
оскільки праця і культура, вся життєдіяльність сучасної людини з кожним роком залежать від рівня її 
духовності, етичної позиції. У праці “Духовний світ школяра” педагог підкреслював, що кінцевим наслідком 
високих духовних запитів і потреб молоді є те, що в будь-яку працю вони хочуть внести творчий елемент, 
зробити буденну справу значною, сповненою високого змісту. Тільки на міцній трудовій основі можлива 
передача моральних цінностей від покоління до покоління, що вступає у життя і дорожить цінностями, 
створеними власними руками [2]. 

Навчальну діяльність педагог розглядав як необхідну умову формування духовно багатої особистості. 
Вивчення учнів і середовища, у якому вони виховуються, він пов’язував із діагностикою розвитку їхні 
здібностей і спрямовував на попередження відхилень як у навчальному, так і в духовному житті. Після 
ретельних досліджень В.О.Сухомлинський довів існування прямого зв’язку між начитаністю молоді та її 
моральним обличчям. 

Багаторічні спостереження дали змогу вченому довести, що книжка формує духовний світ молоді. Вона 
визначає великою мірою спрямування особистості, пробуджує громадянські почуття, виховує любов до 
Батьківщини й до свого народу; виробляє моральну, естетичну й трудову позицію людини; допомагає 
скласти уявлення про ідеал; з книжки починається самовиховання й самопізнання, книга – джерело знань. 
В.О.Сухомлинський був твердо переконаний, що однією з найголовніших причин духовної примітивності, 
емоційної убогості, моральної нестійкості окремих людей в роки отроцтва та ранньої юності є обмеженість, 
низька культура думок, невміння знаходити задоволення своїх духовних потреб у книзі. Педагог розробив 
критерії відбору книг для читання і визначив коло читання для учнів різного віку. Правильно дібрати 
книжки для читання означало для нього спроектувати майбутнє духовно багате життя школяра, сформувати 
в його свідомості “уявлення про найважливіші етапи духовного життя людства”. “Ведіть своїх вихованців 
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від книжки (найціннішого джерела духовної культури) до думки й діяльності, від діяльності до слова, 
пробудіть серце, щоб воно прожило радість творення добра для людей, а потім зверніться із хвилюючим, 
одухотвореним словом – така логіка виховного впливу педагога на юну душу. Оскільки у цьому впливові 
активна духовна діяльність органічно зливається зі словом, яке у розпорядженні вчителя є єдиним тонким і 
надійним, всесильним і гострим інструментом виховання, без якого весь виховний процес стає немічним і 
безсилим”, – зауважував В.О.Сухомлинський [2, 179]. 

З пізнання краси слова відбувається входження мистецтва у духовний світ школяра, тому широке 
використання казок, оповідань, приказок і прислів’їв, пісень, народних традицій та обрядів широко 
простежується у повсякденній вчительській роботі мудрого педагога. У його творах показано їхню 
доцільність щодо духовного зростання учнівської молоді. 

Навчання в „зелених класах”, складання книжок-картинок про природу, подорожі на природу, 
проведення уроків мислення, використання і розв’язування задач із „живого задачника”, кімната казки, 
острів чудес, куточок краси, використання в духовному житті пісні, книжки, проведення свят Матері, 
троянд, польових квітів, праця в Саду Матері, написання дітьми оповідань, казок – ці та інші знахідки 
педагога сприяли засвоєнню школярами духовних цінностей свого  народу.  

У працях “Методика виховання колективу”, “Павлиська середня школа” В.О.Сухомлинський ґрунтовно 
розробив технологію виховання колективу, який є могутнім засобом морального виховання, духовного 
розвитку. Почуття духовної єдності, духовного споріднення особистості з колективом є активною 
моральною силою, що спонукає людину до подолання труднощів, в ім’я суспільних інтересів, без чого 
неможливе її самоутвердження й багате духовне життя. В атмосфері щирості, доброзичливості в дитині 
зростає прагнення стати кращою не на показ, не для того, щоб її похвалили, а з внутрішньої потреби 
відчувати повагу оточення. 

У праці ”Духовний світ школяра” В.О.Сухомлинський аналізував специфіку формування духовного 
світу школяра на кожному віковому періоді розвитку, справедливо вважаючи, що роль окремих складових 
духовного життя (інтелекту, почуттів, вольових зусиль) змінюється залежно від віку. Так, у молодшому 
шкільному віці дитина живе почуттями, це сенситивний до яскравості, виразності предметів і явищ період, і 
завдання вихователя полягає у розвитку чуттєвої сфери дитини, виявленні взаємозв’язків мислення і 
почуттів. 

Досвід педагога переконує, що духовний, моральний розвиток дитини, духовну спільність на ґрунті 
високих ідей можна здійснювати навіть з дітьми 6-8 літнього віку. Мистецтво виховання полягає у тому, 
щоб уже молодшим школярам давати змогу активно виявити в житті, у стосунках з товаришами благородні 
почуття і прагнення, які пробуджують у них яскраві образи, що втілюють вагомі соціальні й моральні 
ідеали. Наші моральні ідеали вимагають, щоб виховання чистоти, краси взаємостосунків починалися зі 
школи, саме із взаємного пізнання та проникнення в духовні багатства іншої людини. 

Підлітковий вік – вік переломний, кризовий “важкий”, характеризується бажанням дитини діяти 
самостійно, без докучливої опіки дорослих і разом з тим перебувати в зоні їхньої уваги й зацікавленості. 
Основні характеристики підлітка – це розвиток волі, фізичних сил, бажання діяти, тобто активність, через 
яку розкриваються й набувають свого розвитку ті індивідуальні здібності і нахили, які, згодом, визначать 
неповторну людську індивідуальність і від яких залежить повнота духовного життя людини, його щастя. І 
тут завдання педагога В.О. Сухомлинський убачав у розкритті можливостей підлітка саме в тій діяльності, 
яка найбільшою мірою відповідає його задаткам, здібностям і схильностям. Вихователь, учитель, школа 
мають надати можливість виявити й розвинути його різноманітні здатності.  

Становлення духовного світу школяра пов’язано також з розвитком почуттєвої сфери в особистісних 
або колективних виявах, у підвищеній емоційній увазі до власних досягнень і невдач, у прагненні до ідеалу 
та ідеального і у зв’язку з цим – з розвитком вищих моральних почуттів – товаришування, дружби, 
закоханості, які набувають особливого значення в ці роки. 

Формування духовності в ранній юності, за В.О.Сухомлинським, також має свою специфіку, яка 
залежить від вступу у фізичну зрілість, від психічних особливостей, коли в особистості поєднуються і риси 
дорослості, й дитячі вияви імпульсивності. Педагог виділив протиріччя, які характерні для цього віку 
(чутливість до оцінювання своєї особистості й намагання показати байдужість до цього; романтичні 
поривання, мрії і практичність; віра в добро й тенденція до перебільшення недоліків; здатність до 
зосередженості й неорганізованість, неуважність тощо), і способи їхнього розв’язання. Особливу увагу він 
приділяв моральним почуттям, правилам, переконанням й ідеалам юнаків і дівчат через пізнання самих себе, 
внутрішнього духовного світу. 

Усі складові духовного розвитку дитини специфічні для кожного вікового періоду активізуються за 
умови діяльнісного підходу, який, на думку педагога, характеризує усе життя дитини і є поштовхом для 
змін. Ці зміни залежно від віку й визначають особливості духовної сфери дитини, її наповнення різними 
смислами, цілепокладанням. 



 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Серія: педагогічні науки Випуск 78 (2) 
   

 
 

 157 

У розробленій В.О. Сухомлинським програмі вдосконалення моральних рис характеру міститься 
комплекс якостей, які мають принципове значення для формування духовно-моральних рис громадянина. 
Як вузлова, системотвірна риса виступає у цьому комплексі потреба робити людям добро, працювати на 
загальне благо і в цьому знаходити щастя, моральний смисл усього життя. Формування цієї потреби 
В.Сухомлинський уважав головною метою виховної роботи в школі, справедливо вважаючи, що вона 
повинна пронизувати, одухотворювати всі інші риси характеру громадянина.  

Висновки й перспективи подальших розвідок. Таким чином, здійснений аналіз дає можливість 
стверджувати, що педагогічна спадщина Василя Олександровича Сухомлинського містить розгорнуту 
технологію формування духовно-морального світу дитини, який ґрунтується на вікових, індивідуальних та 
колективних особливостях кожного вікового періоду, а також визначив форми, засоби й методи виховної 
діяльності, тобто всю системну сукупність поступового сходження дитини до духовності. 

Культурно-освітній проект з духовно-морального виховання, розвинений педагогом, значною мірою 
відрізнявся від наявних педагогічних підходів самим зверненням до морально-етичної проблематики. На 
відміну від наявної на той час соціоцентричної виховної парадигми, де все було закладено в зовнішньому, 
середовищному (причому такому, яке вже з самого початку продукувало найкращі риси людини), 
В.О.Сухомлинський запропонував новий, внутрішній механізм ціннісної регуляції та саморегуляції дитини, 
її творчого розвитку, спрямований на формування усталеної домінанти – духовності. Духовність, краса, 
висока моральність, культура почуттів – домінанти, які досліджувалися педагогом. Зважаючи на вже 
нагромаджений досвід, ми по-новому читаємо педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського, відшуковуємо в 
ній вічно живі “родзинки”, розвиваємо й удосконалюємо ідеї великого педагога. Перспективи подальших 
досліджень вбачаємо в продовженні пошуків нових засад, нового підґрунтя як для старих, звичних, так і для 
нових тем і проблем духовно-морального виховання особистості. 
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Лариса ТКАЧУК 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕМОЦІЇ  
РАДОСТІ УСПІХУ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

В умовах утвердження в Україні ринкових відносин, в основі яких лежить конкуренція їхніх суб'єктів, 
кардинальної трансформації зазнав соціальний попит на педагогіку успіху: якісна освіта ототожнюється з 
конкурентоспроможністю людини. 

Педагогіка успіху переживає піднесення. На неї працює оновлений зміст освіти, інноваційні технології, 
нові форми освіти. 

Серед стратегічних напрямів оновлення парадигми виховання провідним є перехід від директивної його 
організації до особистісно-гуманної. Домінантою у ній є орієнтація на самостійну, креативну, оптимістичну, 
впевнену у своїх силах особистість, яка усвідомлює свою унікальність, самоцінність, здатна до самоосвіти й 
саморозвитку, до свідомого творення себе і свого життя, володіє вмінням самопрезентуватися, поважає себе 
й інших, любить і цінує життя, вміє досягати успіху в починаннях. 

Розв'язання проблем особистісно орієнтованого навчання, що сприяє актуалізації творчого потенціалу 
особистості, її реальних можливостей, неможливо в сучасних умовах без спеціально створених педагогом 
умов, у яких результати діяльності особистості або збігаються, або перевищують її очікування, тобто поза 
ситуації успіху. 

Почуття успіху має вирішальне значення в психічному розвитку індивіда, оскільки воно безпосередньо 
пов'язане з його природною активністю як основою породження всіх майбутніх видів діяльності й 
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життєдіяльності в цілому. У цьому діяльнісному процесі почуття успіху визначає мотиваційну систему як 
його рушійну силу, а отже, якраз це почуття бере участь у формуванні й розвитку людини як особистості. 

Для розвитку людини, результативного виконання нею будь-якої діяльності необхідна наявність 
постійної системи стимулювальних та спрямовувальних підкріплень, у ролі яких особливо ефективно 
виступає успіх, який дає сили, віру й можливість подолання перешкод, створює основу для формування 
адекватної самооцінки, забезпечення творчого самопочуття людини. Відомо, що учіння проходить 
ефективніше й дає якісніші результати, якщо в учня є сильні, яскраві, глибокі мотиви, у низці яких чільне 
місце належить прагненню до успіху. Звідси випливає, що орієнтація на успіх повинна виступати 
необхідною умовою побудови будь-якої ефективної педагогічної системи. 

Класифікуючи почуття успіху "цінністю Я, почуттям власної цінності", І.Д. Бех стверджує: "Почуття 
успіху з рівня узагальненого ставлення до досягнення в тій чи іншій сфері треба підняти на рівень цінності, 
якою визначається й діагностується Я, особистість. Зауважмо, що почуття успіху як цінність уже є 
узагальненим ставленням до самого себе: лінгвістично воно оформляється у висловлюваннях, скажімо, 
таких: ” Я високо ціную себе за досягнення в навчанні; моя цінність – це і є моє Я". Інакше кажучи, почуття 
успіху на рівні цінності має стати ядром у структурі образу Я, особистості в цілому [1, 10]. 

Єдність радості за себе та інтересу людини до себе приводить до розвитку самоповаги, почуття власної 
значущості. У міру того, як переживання суб'єктом радості осмислюється, усвідомлюється, воно 
перетворюється в почуття гордості за себе. 

Успіх в освітньому процесі є могутньою рушійною силою розвитку й реалізації потенційних 
можливостей особистості взагалі, а учнів особливо – цей висновок визнається сьогодні однією з 
педагогічних аксіом. 

Звичайно, школярі ще далекі від поняття діяльності в повному розумінні цього слова, але їхню увагу 
важливо сконцентрувати навколо ситуації майбутньої успішної діяльності. Концентрація уваги учнів 
навколо ситуації успіху робить виховання гуманістичних цінностей більш ефективним 
(В.О. Сухомлинський, І.П. Іванов, Т.І. Сущенко, А.C. Бєлкін, А.К.  Маркова, Т.А. Матіс, А.Б.  Орлов). Такої 
ж думки дотримуються і зарубіжні педагоги (Д. Макклеланд, А. Алшулер, Д. Тойбор, Дж. Макинтайр). 

Учені констатують, що успіх змінює самопочуття учня, взаємини з оточенням при цьому 
поліпшуються, виникають сильні мотиви життєдіяльності, змінюється рівень самооцінки, самоповаги 
1;2;4. 

Проблема оволодіння технологіями успіху для учнів є досить актуальною в умовах ринкової економіки 
і можна з впевненістю стверджувати, що педагогіка найближчим часом предметно займеться створенням 
теорії успішної діяльності. Знайомлячись із основними принципами технологій успіху (Д  Карнегі, Д.Г.  
Скотт, Н.  Хілл та інші), учні починають розуміти, що головною передумовою успішної діяльності є сама 
особистість, її якості та здібності. Вони усвідомлюють, що не тільки зовнішні обставини (зв’язки) відіграють 
суттєву роль у налагодженні успішної діяльності, але й внутрішні: сама людина, її здібності та якості 
(Л.С. Виготський, Б.Д. Ельконін; О.М. Дьяченко, А.М. Фридман, І.Ю. Кулагіна, Р. Бернс та інші). Таким 
чином, старшокласник, спираючись на технології саморозвитку, самовиховання, сам активно має займатися 
своїм розвитком, ефективно використовувати свої психічні, інтелектуально-моральні, духовні резерви, щоб 
стати суб’єктом, а не об’єктом діяльності. 

Численні педагоги ставили проблему формування позитивної "Я-концепції" учня в центр уваги 
(Р. Штейнер: не ставити поганих оцінок, не робити зауважень за принципом "всі діти – талановиті"; 
В.Ф. Шаталов: успіхи кожного фіксуються, принцип "всі діти – талановиті"; С.Н. Лисенкова: успіх - головна 
умова розвитку, підтримка всього позитивного, що зробила дитина; В.В. Фірсов, І.М. Закатов: успіх – це 
головне в розвитку, успіх стимулює мотивацію; О.М.  Лобок: успіх-головна умова розвитку, нормальне 
ставлення до помилок учнів, підтримка "маленьких відкриттів", які зробили учні; М.М. Палтишев, 
І.С. Якиманська – йти від інтересів учня, від його проблем; Г.К. Селевко - підтримувати та стимулювати 
досягнення учня в сфері саморозвитку тощо). 

Саме учні з позитивною “Я-концепцією”, високою самооцінкою найчастіше досягають успіхів, вони 
менш тривожні та менш агресивні. Такі діти мають позитивне мислення, яке містить у собі позитивний 
погляд на речі та обставини. Позитивне мислення концентрується на кожній дрібниці, на кожному кроці, 
обставині, які так чи інакше пов'язані з успіхом. Людина, яка керується цим правилом, не планує уникнути 
"невдачі", вона програмує "успіх", “перемогу”. 

Філософською базою для розробки проблеми реалізації педагогічного потенціалу ситуації успіху є 
дослідження, пов'язані із вивченням особистості І.С. Кон та ін.), її потребово-мотиваційною сферою 
діяльності (А.В. Здравомислов, В.Ф. Рябов, В.І. Толстих та ін.); а також з аналізом діяльності, її мотивації і 
способів стимулювання (Г. С. Батищев, Л.П. Буєва, М.М. Грубніков та ін.). 

Значний інтерес мають праці психологів Б.Г. Ананьєва, В.Г. Асєєва, А.Г  Асмолова, Л.І.  Божович, 
В.К. Вілюнаса, Л.С. Виготського, В.В. Давидова, Б.І. Додонова, О.М. Леонтьєва, Б.Ф, Ломова, 



 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Серія: педагогічні науки Випуск 78 (2) 
   

 
 

 159 

А.К. Маркової, В.М. Мясищева, С.Л. Рубінштейна, Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсона та ін., які досить активно 
розробляли проблему мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 

При аналізі теорії педагогічного стимулювання важко переоцінити значення досліджень вітчизняних 
педагогів Ш.О. Амонашвілі, А.С. Бєлкіна, В.А. Караковського, С.М. Лисенкової, В.О. Сухомлинського, 
В.Ф. Шаталова та ін., американського педагога і психолога У. Глассера, в яких розкриваються сучасні 
освітні системи і педагогічні технології. Необхідність створення ситуацій успіху у навчанні декларують у 
підручниках з педагогіки Ю.К. Бабанський, П.І. Підкасистий, І.П. Підласий. 

Питання реалізації педагогічного потенціалу емоцій у навчально-пізнавальній діяльності знайшли 
розкриття в працях І.Д. Беха, І.А. Васильєва, В.Л. Поплужного, О. К. Тихомирова, Ф.Є. Василюк, 
В.К. Вілюнаса, Л.Я. Гозмана, у дисертаційних дослідженнях О.В. Дашкович, О.О. Копилової, 
О.О. Максимової, Л.В. Смірнової, у публікаціях О.Я. Чебикіна, Є.Л. Яковлєвої та ін. 

Незважаючи на широке коло представлених досліджень, проблема використання ситуації успіху в 
процесі розвитку й становлення особистості учня залишається недостатньо розробленою. 

Саме тому важко переоцінити значення аналізу й реконструкції нагромадженого попередніми 
поколіннями вітчизняних педагогів досвіду використання потенціалу успіху в навчанні. 

В історії педагогіки ми знаходимо багато цікавих спроб практичного втілення ідеї успіху в навчанні: 
“риторична школа” М.Ф Квінтіліана (І-ІІ ст.), “дім радощів” В. де-Фельтре (XIV–XV ст.), школа “Чеських 
братів”, яку очолював Я.А. Коменський (XVІ–XVІІ ст.), школи Й.Г. Песталоцці (XVІІІ–XІХ ст.), 
Яснополянська школа Л.М. Толстого (ХІХ–ХХ ст.), школи “бадьорого почуття”, організовані С.Т.Шацьким, 
дитячі колонії, керовані А.С. Макаренком.  

Плідна ідея радості успіху в навчанні, що випливає з класичної гуманної педагогіки, була не тільки 
проголошена, а й методично інструментована В.О. Сухомлинським. Один з розділів його книги “Серце 
віддаю дітям” має назву: “Дайте дітям радість розумової праці, радість успіху в навчанні”. Педагогічна 
система видатного педагога пронизана світлом цього заклику, який може бути девізом творення нової 
української школи.  

Мета статті: розкрити теоретичні та практичні аспекти реалізації педагогічного потенціалу емоції 
радості успіху в навчально-пізнавальній діяльності учнів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського. 

На основі всебічного вивчення феномена успіху видатний педагог висунув базисне для теорії та 
практики навчання положення: “Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують 
енергію для подолання труднощів, бажання вчитися” [19, 164]. 

Наголошуючи на тому, що “немає абстрактного учня, до якого можна було б прикласти механічно всі 
закономірності навчання й виховання”, “немає якихось єдиних для всіх школярів передумов успіхів у 
навчанні”, видатний педагог стверджує: “... поняття успіхи в навчанні – річ відносна: в одного показником 
успіхів є “п`ятірки”, для іншого й “трійка” – велике досягнення” [20, 437]. Водночас, говорив він, 
досвідчений педагог з особливою увагою буде турбуватися про те, щоб жодна дитина не йшла зі школи без 
хвилюючого переживання пізнання нового й радості успіху: “... якщо вчитель не зумів дати дитині радість 
успіху - учіння перетвориться для незміцнілої, без морального досвіду людини на важкий тягар” [6]. У його 
трактуванні радість успіху в навчанні дітей – це ефективний засіб формування особистості, її духовного 
збагачення [4, 38], оскільки радість “як джерело оптимістичної впевненості дитини в своїх силах є умовою 
того багатства дійсного ставлення до навколишнього світу, без якого неможливий духовний розвиток, 
особливо неможливе розкриття природних нахилів, здібностей, обдарувань” [8, 235]. 

Значення радості успіху в навчанні він убачав у тому, що в захопленої цим почуттям дитини виникає 
потреба переживати пов'язаний з ним психічний стан. Це створює передумови для того, щоб “… сама тільки 
думка про перспективу захоплюючої праці в майбутньому пробуджувала у вихованців такі великі вольові 
зусилля, що процес подолання труднощів приносив справжню радість” [8, 220]. Саме тому педагогічний 
колектив школи прагнув, щоб почуття глибокої радості дитині приносили успіхи насамперед у навчанні. 
“Ми добиваємося того, – писав В.О. Сухомлинський, – щоб кожна, започаткована учнем молодшого 
шкільного віку (особливо учнем 1-го класу) робота, обов'язково завершилася успіхом” [8, 235]. 

Найважливішим чинником досягнення дитиною успіху в навчанні В.О.Сухомлинський вважав бажання 
дитини добре вчитися, наголошуючи на тому, що “без бажання знати, без палкого прагнення стати справді 
освіченою людиною найдосконаліша дидактика стає лиш мертвою схемою” [13, 29]. 

У своїх творах і практичній діяльності В.О.Сухомлинський прослідковує діалектичний взаємозв'язок 
між успіхом у навчанні дитини і її бажанням вчитися, по суті розкриває “кругову” природу успіху. Він був 
глибоко переконаний, що створення “передчуття” успіху – важливе завдання вчителя у вихованні в учнів 
постійного бажання оволодівати все новими і новими знаннями. У свою чергу, “пристрасне бажання 
вчитися і є стан морального задоволення в процесі подолання труднощів на кожному конкретному етапі 
набуття знань або виконання практичного завдання” [10, 12]. 
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Формулюючи свою педагогічну систему, як систему “виховання бажань”, В.О.Сухомлинський 
відзначав: “Усі наші задуми, пошуки і побудування перетворюються на порох, на мертву мумію, якщо немає 
дитячого бажання вчитися. Воно приходить лише з успіхом у навчанні” [19, 164]. 

Напруження власних зусиль, досягнутий працею успіх, радість розумової праці Василь Олександрович 
уважав тими сходинками, піднімаючись якими, дитина йде до міцних, осмислених знань [17, 84]. Від того, 
як почуватиме себе дитина, піднімаючись на першу сходинку щаблини пізнання, що вона переживатиме, – 
писав В.О.Сухомлинський, залежить весь її подальший шлях до знань, адже “розумова праця учня, успіхи і 
невдачі в навчанні – це його духовне життя, його внутрішній світ, нехтування яким може призвести до 
сумних наслідків. Дитина не тільки взнає щось, засвоює матеріал, а й переживає свою працю, висловлює 
глибоко особисте ставлення до того, що їй вдається і не вдається” [19, 162]. 

Для “прийняття” відповідної соціальної норми “потрібно добре вчитися”, яку дитина засвоїла поки що 
на рівні понять, уявлень і як би в попередньому порядку поставилася до неї як до емоційно привабливої, 
важливі досягнення, подолання труднощів. Істинне прийняття є там, де є ці досягнення, де труднощі 
подолані. Прийняття і є радість від досягнення, подолання. Максимальне ж напруження внутрішніх 
духовних сил дитини можливе лише за умови, коли розумова праця дає їй якийсь успіх. “Життєдайним 
повітрям для слабенького вогника прагнення до знань є тільки успіх дитини в навчанні, тільки горде 
усвідомлення і переживання тієї думки, що я роблю крок уперед, піднімаюсь крутою стежиною пізнання” 
[19, 163]. 

Для дитини кінцева мета оволодіння знаннями не може бути головним стимулом її розумових зусиль, 
як у дорослої людини. Крім того, “даремна, безрезультатна праця і для дорослого стає осоружною, 
набридливою, безглуздою, а ми ж маємо справу з дітьми. Якщо дитина не бачить успіхів у своїй праці, 
вогник прагнення до знань згасає, … дитина втрачає віру в свої сили, … насторожується, наїжачується, 
відповідає зухвалістю на поради і зауваження вчителя. Або ще гірше: почуття власної гідності в неї 
притупляється, вона звикається з думкою, що ні до чого не здатна” [19, 163]. Коли ж поступово формується 
стійкий неуспіх, який “підсилюється” постійним страхом покарання, виникає відраза до навчання, до будь-
якої праці взагалі: “… якщо одна невдача йде за другою, дитина якийсь час глибоко страждає, а потім ніжна 
тканина потаємного куточка її душі грубішає, дерев'яніє – і їй усе байдуже” [18, 461–462]. 

Пробудити в учневі потенційні сили, викликавши перше схвильоване почуття радості від успіхів у 
навчанні - важливий крок на шляху становлення дитини як особистості, вважав В.О.Сухомлинський. Він 
писав: “Позитивні емоції дітей, що виникають у процесі навчання, відіграють величезну роль у вихованні 
бажання вчитися. Завдання вчителя полягає в тому, щоб постійно розвивати в дітей позитивне почуття 
задоволення учінням, щоб з цього почуття виник і утвердився емоційний стан - пристрасне бажання 
вчитися” [10, 7]. 

Школяр зростає, утверджується в безперервному русі від успіху до успіху. Мав рацію 
В.О.Сухомлинський заявляючи, що “дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, пробудити в їхніх 
серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання” [19, 164]. Отже, є успіх – є й 
бажання вчитися, крім того, бажання вчитися – запорука успіху в навчанні. “Виходить немовби парадокс, – 
зауважує педагог, – для того, щоб дитина встигала, треба щоб вона не відставала. Та це не парадокс, а 
діалектична єдність процесу розумової праці. Інтерес до навчання з'являється лише тоді, коли є натхнення, 
що народжується від успіху в оволодінні знаннями; без натхнення навчання перетворюється для дітей на 
тягар” [19, 164]. 

Звертаючи увагу вчителів на той факт, що “учень, не впевнений у своїх силах, на уроках неуважний не 
тому, що не хоче слухати, а тому, що на багатьох попередніх уроках зосередження уваги не приносило 
ніяких результатів” [7, 135], В.О.Сухомлинський наголошував: “… наймогутніша сила, яка примушує 
школяра вчитися, будить у нього інтерес до праці, усидливість і наполегливість, – це віра в самого себе, 
почуття поваги до самого себе. Доти, поки в дитячому серці живе ця сила, Ви – майстер-вихователь, Ви – 
людина, яку дитина поважає. Та тільки згас вогник цієї незрівнянної духовної сили, Ви стаєте безсилим: 
наймудріші, найтонші засоби впливу на душу дитини будуть мертвими” [9, 284]. У статті “Обережно, 
дитина!” він пише: “Ставити перед дитиною численні наші вимоги тоді, коли вона не вірить у свої сили, та й 
ти, педагог, примирився з тим, що твій учень поганий і нікудишній, це однаково що намагатися пливти, 
загрібаючи веслами в піщаних хвилях” [15, 425]. 

В.О. Сухомлинський на підставі свого досвіду переконує вчителів у тому, що “найважливіше, що 
вимагається від учителя і що здається на перший погляд справою дуже простою, а насправді є сферою 
найтоншої педагогічної майстерності, – це зміцнювати у дитини віру в свої сили і терпляче чекати того 
моменту, коли відбудеться хоча б маленьке зрушення в її розумовій праці. … Зрушення це, по суті, дуже 
маленьке, на перший погляд воно може видатися просто випадковою удачею. Але цю удачу дитина 
переживає як радісний успіх – у цьому успіху вона черпає нову енергію” [18, 511–512]. Педагогічна 
мудрість у тому й полягає, щоб дитина ніколи не втратила віру у свої сили, ніколи не відчула, що в неї 
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нічого не виходить. Таким чином, ще один чинник успіху в навчанні дітей, за В.О.Сухомлинським, – віра 
учня у свої сили. 

Колектив Павлиської школи у своїй діяльності враховував пряму залежність успіхів у навчанні учнів 
від того, як вони ставляться самі до себе. Останнє ж визначається тим, наскільки дитина пізнала саму себе, 
як прониклася почуттям самоповаги. “Мудрість життя людського справді полягає в тому, щоб бачити себе – 
і бачити правильно” [5, 489]. Дитина вчилася підкорювати вторинні мотиви головним, що зміцнювало в ній 
почуття власної гідності й робила при цьому важливе відкриття, що моральна гідність людини, її місце в 
суспільстві, успіхи в праці знаходять свій вияв у громадському визнанні. 

Почуття власної гідності та честі як важливий чинник успіху має, на думку видатного вченого, постійно 
підтримуватися вчителем: “Одне з найважливіших виховних завдань полягає в тому, щоб у процесі 
оволодіння знаннями кожна дитина переживала людську гідність, почуття гордості. Учитель не тільки 
відкриває світ перед учнем, а й утверджує дитину в навколишньому світі як активного творця, будівничого, 
що переживає почуття гордості за свої успіхи” [19, 163].  

Усі напрями виховного впливу (дії вчителя) з формування стратегії успіху дитини в навчанні 
обов'язково повинні відштовхуватися, вважав В.О.Сухомлинський, від кожної особистості школяра й 
концентруватися на кожній із них, тобто має здійснюватися шлях згідно з формулою “від дитини – до 
дитини”. 

Глибоке психолого-педагогічне вивчення особистості школяра видатний педагог вважав важливим 
чинником успіху. На запитання “Що найголовніше в педагогічній праці?” у статті “На нашій совісті – 
людина” В.О. Сухомлинський однозначно і без вагань відповідав: “Знати дитину” [14, 203]. У цій же статті 
він пише: “Перш ніж подумати, а не те, що сказати, вийде чи не вийде щось хороше з дитини, треба 
побачити, пізнати, зрозуміти дитину” [14, 214]. 

На думку В.О. Сухомлинського, діти, що не бажають вчитися, байдужі до уроків, до знань, не 
встигають і відстають, - це учні, які для вчителя – таємниця за сімома замками, їх неуспішність – результат 
їхньої невивченості. В.О.Сухомлинський упевнено заявляв: “Немає двох дітей, однакових за мисленням, за 
сприйманням навколишнього світу, за індивідуальними особливостями розуму, волі, характеру, кожна 
дитина – це особливий неповторний світ. Виховати особистість, сформувати душу людини можна, тільки 
зрозумівши цей світ, пізнавши всі його тайники” [14, 204]. Вивчаючи дитину, учитель повинен намагатися 
знайти в кожного учня його кращі риси, те, на що можна зіпертися у навчанні й вихованні. 
В.О.Сухомлинський підкреслював: “У кожної дитини думка розвивається своєрідними шляхами, кожна 
розумна і талановита по-своєму. Немає жодної нормальної дитини нездібної, бездарної. Важливо, щоб цей 
розум, ця талановитість стали основою успіхів у навчанні, щоб жодний учень не вчився нижче від своїх 
здібностей” [16, 240]. 

У цих словах В.О.Сухомлинський висловив саму сутність індивідуального підходу до учнів у процесі 
навчання, гуманний його смисл – пізнавши учня, розкривши його сили й можливості, виявивши його 
“талант”, дати йому на основі розвитку здібностей у подоланні труднощів, радість успіху в розумовій праці, 
усвідомлення того, що ти здібний, встигаєш. 

Павлиський новатор, як і А.С.Макаренко, не уявляв собі виховання без наукового передбачення його 
кінцевого результату. Учитель повинен визначити, що може учень зараз і на що він здатний у майбутньому: 
“Уміння передбачати, – писав учений, – це передусім уміння озирнутися на пройдений шлях, оглянути його, 
побачити в ньому джерела сьогоднішніх успіхів і недоліків” [18, 602–603]. 

Чи не найголовніший чинник успіху – оптимізм, віра в дитину. В.О.Сухомлинський убачав у них 
джерело творчої енергії, нервових сил, здоров'я вихователя й вихованців. Він учив завжди бачити, поважати 
й заохочувати справжні загальнолюдські цінності в кожному, хто перебуває поруч.  

Аналіз праць В.О.Сухомлинського уможливлює зробити висновок, що віра в дитину була основним і 
найдорожчим педагогічним переконанням В.О.Сухомлинського, яке він проніс через все своє життя. На 
запитання “Що значить вірити в учня?” Василь Олександрович відповідає: “Це значить покладати на нього 
надії і бути впевненим у здійсненні цих надій”. Разом із тим видатний педагог підкреслює: “Учень повинен 
не тільки бачити, але й відчувати, що вчитель вірить у нього” [7, 151]. 

У варіанті кандидатської дисертації він пише: “Якщо ж дитина коли-небудь не виправдає ваших надій, 
– а це завжди було, є й буде, – дивуйтесь, розчаровуйтесь, засмучуйтесь, обурюйтесь, виходьте, нарешті, з 
себе, – але ніколи не переставайте вірити в дитину. Дитина пробачить і ще більше полюбить вас, якщо ви 
засмучені, обурені через неї, дитину. Дитина зрозуміє, що, зловживаючи вашою довірою, вона завдала вам 
болю, і дитяче серце відгукується на ваше законне обурення докорами дитячої совісті. Вірте в те, що докори 
дитячої совісті сильні. Але дитина ніколи не пробачить вам байдужості або недовіри. Вона побачить і 
розгадає їх, під якими б словами вони не маскувалися. Вкладайте у свої слова гаряче почуття віри в дитину, 
і дитина віддячить вам любов'ю, довірою, старанністю, ретельністю. У ті хвилини, коли вона буде готувати 
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уроки, її буде надихати ваша довіра. Думка про те, що ви чекаєте від неї тільки хороших знань, буде 
наповнювати години дитячої праці світлою радістю” [7, 153]. 

Віра в дитину, – говорив він, – фундамент педагогічного оптимізму. Ця віра, ця переконаність 
допомогли йому сказати чудові слова, які повинні стати загальним принципом сучасної педагогіки: якомога 
більше поваги й доброти до дітей і якомога більше вибагливої вимогливості вчителя до самого себе як до 
вихователя нової людини. Вимогливість, за його твердим переконанням, “починається з глибокої поваги до 
сил і можливостей дитини. По-справжньому вимагати – це означає вміти зрозуміти і відчути серцем, що 
учневі під силу, а що ні. До тієї межі, до якої дитина може піднятися при максимальному напруженні своїх 
сил, їй потрібно допомогти піднятися. Переконати людину, що поставлена мета досяжна, – це й означає по-
справжньому вимагати і водночас по-справжньому поважати” [18, 497].  

Отже, якщо підходити до учня з точки зору оптимістичної позиції, тобто бачити в ньому маленьку 
людину, а не потенційного двійочника, чекати від нього пробудження розуму й творчих можливостей, то 
учень дійсно розкриється, із захопленням буде вчитися і бачити в учителеві надійного наставника й 
старшого друга. Заслуга В.О.Сухомлинського в тому, що він не тільки довів це на практиці, але й, невпинно 
закликаючи педагогів до оптимістичного підходу до дітей, тим самим здійснив у практичній педагогіці 
поворот до гуманізації. 

Центральна з потреб дитини – потреба в позитивній оцінці дорослих і насамперед учителя, у його 
схваленні та заохоченні до успіхів. Дитина, відчуваючи себе внаслідок оцінного ставлення дорослих 
значущою у певному розумінні, прагне зберегти свою значущість, у неї з'являється прагнення “підтвердити” 
вже пережите почуття власної гідності під впливом схвалення дорослого, яке й задовольняє потребу дитини 
в самоповазі. 

Неодноразово у своїх працях В.О. Сухомлинський наголошував: необхідно, щоб навіть найменші 
успіхи учнів, їхні зусилля і прагнення вчитися краще, були помічені і підтримані учителем. Особливо це 
важливо для дітей, що не користуються авторитетом у товаришів. Обстановка доброзичливості, вміння 
бачити краще у кожному, цінити й поважати кожного учня як особистість допомагає навіть слабшим 
повірити у себе. 

Василь Олександрович дуже точно накреслює лінію поведінки вчителя, що прагне виховувати 
правильні стосунки у колективі: не підкреслювати успіхи одних і неуспіхи інших; не протиставляти сильних 
слабким; помічати навіть найменші успіхи слабких учнів, але не підкреслювати це різко, як щось 
несподіване.  

В арсеналі вчителя є різні засоби заохочення. Один з найдійовіших засобів заохочення дітей у навчанні 
в досвіді В.О.Сухомлинського – доброзичливе слово. Як переконаний гуманіст, В.О.Сухомлинський 
піклувався про те, щоб слово вчителя було лагідним, доброзичливим, щоб воно використовувалось як 
найважливіший інструмент у “піднесенні Людини” [12, 465]. 

У варіанті кандидатської дисертації “Директор – керівник навчально-виховного процесу” Василь 
Олександрович наголошує на тому, що те, які саме почуття вкладені в слова учителя, має для учня 
величезне значення. “Можна сказати учню, - пише він, - “робота твоя виконана погано”, і учень сприйме ці 
слова як бажання вчителя бачити хорошу роботу і це бажання буде надихати дитину. Тим більш важливе 
для учня ставлення учителя до хорошої роботи. Ми бачили, як окремі учні погіршують свою роботу тільки 
тому, що вчитель не помічав покращання, не заохочував. 

І навпаки, успішність учня значно покращується, якщо учитель своєчасно і тактовно заохочує його 
працю” [7, с.261]. 

Обов`язковою умовою відчуття успіху в навчанні, вважав В.О. Сухомлинський, є  формування в учня 
почуття психологічної захищеності і безпеки, безумовне схвалення особистості учня в обстановці емпатії - 
прагнення педагога зрозуміти труднощі й проблеми, що хвилюють учня, вияву до нього щирої теплоти й 
сердечної участі. 

На думку В.О. Сухомлинського, створення саме такої міжособистісної атмосфери знищує перешкоди на 
шляху справді продуктивного навчання. У результаті позитивного ставлення з боку педагога відбувається 
підвищення самооцінки дитини, що сприяє повному розкриттю творчого потенціалу особистості. 
Впевненість учня у власній цінності для “значущих інших” дає йому можливість для все більш повної 
самореалізації. 

Особливу актуальність для розвитку позитивної мотивації набувають рекомендації Сухомлинського 
щодо гуманізації навчального спілкування, збереження емоційного й фізичного благополуччя дітей, 
розкриття можливостей “лікувальної педагогіки” (О.Я.Савченко). Думки педагога засвідчують його 
пристрасний захист інтересів дитини, утвердження її людської гідності. “Навчання – не механічне 
перекладання знань з голови вчителя в голову дитини: це найскладніші моральні стосунки, в яких 
провідною, визначальною рисою є виховання почуття честі, гідності й на цій основі – бажання бути 
хорошим” [17, 84]. 
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У школі, на думку В.О.Сухомлинського, повинна створюватися система цілеспрямованої розумової 
діяльності, що не допускає крик, нервозність, роздратування. Душевна чуйність, – вказував він, – це той фон 
гармонійного розвитку, на якому будь-яка людська якість: розум, працелюбність, талант набувають 
справжнього, осмислено яскравого звучання. Можна з впевненістю стверджувати, що в Павлиській школі 
панувала “мова сердець”, яку охарактеризував В.О.Сухомлинський у своїй праці “Засоби виховного впливу 
вчителя на учнів”. Це передусім різноманітні відтінки погляду: радість, схвалення, підбадьорювання, надія. 
А якщо погляд поєднати зі словом, якщо врахувати, що й слово може нести кілька десятків тонких порухів 
душі, – стане ясно, що в розпорядженні вчителя – буквально сотні комбінацій погляду й слова, які 
розкривають найскладніше ставлення людини до людини, збуджують і розвивають різноманітні почуття в 
серці дитини [11, 25]. 

В усмішці педагога може міститися буквально кілька десятків найрізноманітніших відтінків думки, 
почуттів, переживань. Це може бути й ласкава, підбадьорююча усмішка, що одухотворює дитину, 
утверджує у неї почуття упевненості у своїх силах. Ласка й підбадьорювання можуть нести в собі кілька 
відтінків віри педагога в дитину, упевненості старшого в духовних силах молодшого. У цій усмішці може 
бути й виплекана в серці педагога надія на духовні сили дитини, і сердечне хвилювання, переживання за її 
успіх   [11, 26]. 

Інтерес представляє висновок, зроблений В.О.Сухомлинським: успіхи в навчанні залежать “від 
доброзичливості педагога і, звичайно, від того, наскільки підготовлена душа дитини до сприймання 
доброзичливості вчителя” [20, 436].  

Багато що залежить від учителя. І не тільки від його ерудованості, освіченості, від уміння складні 
наукові істини розкривати доступно, глибоко й послідовно, але й від характеру його діяльності, його 
спілкування зі своїми вихованцями, від стилю його роботи, від його стосунків, від щасливого поєднання 
бути таким же вимогливим, як і уважним до внутрішнього стану учнів, оберігаючи їх від надмірних травм. 

Резюмуючи, зауважимо, що ідея успіху в навчанні дітей у педагогічній системі В.О.Сухомлинського не 
є випадковим, а виступає закономірним явищем, свідченням його неординарності як ученого, оскільки йому 
вдалося спроектувати в площину педагогічної практики високонаукові концепції, високоефективні 
технології, які є для сучасного й прийдешніх поколінь педагогів джерелом цінних психолого-педагогічних 
знань на шляху до тонкого й професійно-майстерного проникнення у світ дитинства, побудови нової школи  

Для В.О. Сухомлинського успіхи в навчанні ніколи не були самоціллю. Він розглядав цей феномен як 
“інтегративний компонент загальної системи освіти (формування) особистості” [3, 138], вбачаючи його 
значення насамперед у максимально повній самореалізації кожної дитини, виразно виявляючи в розумінні 
цієї проблеми ознаки особистісноорієнтованої системи навчання. І хоч видатний педагог не представив 
монографічного систематичного викладу свого творчого внеску у розробку проблеми успіху в навчанні, 
об'єктивно його “педагогіка успіху” наявна в численних працях, у педагогічній творчості багатьох 
послідовників серед широких учительських мас; вона збагатила педагогічну науку, значно розширила її 
проблематику. 

Здійснюваний практично протягом усього життя видатного педагога експеримент, професійний аналіз 
навчально-виховного процесу дав йому змогу глибоко пізнати сутність феномена успіху в навчанні дітей і 
не тільки дати визначення цієї філософсько-педагогічної категорії, виокремити її чинники, але й побудувати 
на цій основі чітку педагогічну теорію вивчення, виховання й розвитку особистості – педагогіку успіху. 

Домінантами в ній виступають: любов до дітей, оптимізм, визнання безумовної цінності кожної 
людської особистості, віра та її неповторність, талановитість, довіра учнів до свого наставника, віра у свої 
творчі сили, розум, волю, наполегливість. 

Реалізація ідей “педагогіки успіху” В.О.Сухомлинського дає змогу створити умови для організації 
такого навчального  процесу, в якому кожен учень просувається вперед відповідно до своїх можливостей, 
відчуває окрилювальну силу успіху, радість на шляху просування від незнання до знання, від невміння до 
уміння. 

Отже, учитель повинен створити педагогічні ситуації успіху для того, щоб в учня виникла потреба в 
оволодінні знаннями, уміннями, навичками, оскільки, за В.О.Сухомлинським, тільки там, де маленька 
людина переживає почуття гордості від того, що вона в чомусь досягла визначних успіхів, виявила себе, – в 
індивідуальному духовному житті ми бачимо те, що треба назвати енергією думки. Сутність навчання як 
праці полягає у тому, що людині хочеться думати, у неї є прагнення, бажання мислити, розв’язувати 
розумові задачі, у яких багато труднощів. Радість розумової праці – ось що стає доступним людині, якщо її 
духовне життя пройняте почуттям оптимістичної впевненості у своїх силах, почуттям власної гідності [17, 
78]. 
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Віталій ЩЕРБИНА 

НАРОДНО - ПЕДАГОГІЧНА ОСНОВА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  
У СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Народна педагогіка – сукупність традиційних форм і засобів виховання, навчання та підготовки дітей 
до життя і праці. Українська народна педагогіка традиційно розглядає проблему навчання й виховання 
підростаючого покоління, передусім, у контексті функціонування сімейно-родинної сфери. Дитина вперше 
зустрічається з тією повсякденною педагогікою, яку сповідують її батьки. Батько і мати фіксуються в 
глибинних прошарках підсвідомості дитини прообразами вихователя і вчителя, що в майбутньому може 
стати морально-духовним підґрунтям для формування її уявлення про ідеал шкільного вчителя, від якого 
залежатиме ставлення школяра до педагогів. 

Народна педагогіка найповніше розкриває особливості народного буття та світогляду, весь 
різнобарвний спектр української ментальності. Можливо, тому й не приживаються та не дають очікуваних 
результатів на освітньо-виховних теренах України запозичені з інших культурних світів педагогічні ідеї. 

Одна зі специфічних ознак народної педагогіки полягає у тому, що всі види виховання, які визначає 
наука, реалізуються в єдиному процесі, багатогранному й цілісному. Виховна мудрість етнопедагогіки 
передбачає активне включення дітей до історично виробленої рідним народом життєдіяльності, яка всебічно 
впливає на вихованців, формує у них національну духовність. Народна педагогіка є культурно-історичним 
підґрунтям, першоосновою національної системи виховання. Наукова педагогіка повинна постійно вбирати 
в себе живлющу снагу етнопедагогіки, яка є одним з найважливіших показників відродження і розвитку 
національної школи, системи виховання. Така взаємодія наукової і народної педагогік забезпечить 
докорінне поліпшення виховання підростаючих поколінь. 

Зміст, складові частини, принципи та ідеї народної педагогіки досліджували К.Ушинський, Г.Ващенко, 
С.Русова, І.Галюн, Н.Заглада, С.Черкасенко, Я.Чепіга та ін. У післявоєнні роки В.Сухомлинський широко 
застосував у теорії і практиці засоби народної виховної мудрості. В умовах незалежної України проблеми 
народної педагогіки активно досліджують М.Стельмахович, Є.Сявавко, О.Губко та ін. Академік 
М.Стельмахович видав фундаментальні праці «Українська родинна педагогіка» та «Українська народна 
педагогіка», у яких розкрив українську народну педагогіку як цілісну й багатогранну систему принципів, 
ідей, підходів і знань [2, 36]. 

В умовах демократизації суспільства, гуманізації виховання молоді, відродження національної школи 
зростає інтерес до духовних джерел, багатовікового народного досвіду з формування особистості. Велику 
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вагомість у цій  справі має народна педагогіка, котру невипадково називають усною традиційною 
фольклорною материнською школою, виховною пансофією, педагогікою життя, школою, яка завжди з нами. 

Самосвідомість українського педагога ще з дитячих його років налаштована на систему духовно-
педагогічних вартостей. Саме таку педагогічну систему духовних цінностей і створив В.Сухомлинський. За 
цією системою основним обов’язком учителя була любов до учнів. Педагог мав знати і вивчати дітей, 
розуміти їх, дивитися на світ їхніми очима, дієво любити дітей,  допомагаючи їм жити, розвиватися, 
самовдосконалюватися. Також, за В.Сухомлинським, справжній педагог мав поважати та розвивати почуття 
гідності особистості, бути товаришем для вихованців, вірити в дитину й бути життєрадісним оптимістом. 

У контексті задекларованих у сучасних освітніх документах підходів до розвитку освіти актуалізують 
його ідеї щодо збереження й розвитку найкращих традицій українського народу через навчально-виховний 
процес у загальноосвітній школі [1].  

Висвітлюючи означене питання, звернемося передусім до визначення поняття «традиції». Це елементи 
соціальної і культурної спадщини, які передаються від покоління до покоління і зберігаються в певних 
суспільствах і соціальних групах тривалий час [13, 5]. Традиціями можуть уважатися усталені норми 
поведінки, цінності, ідеї, звичаї, обряди, смаки, погляди. Традиція виконує низку культурних функцій: 
установлює наступність культури, є каналом збереження і передачі інформації та цінностей від покоління до 
покоління, виступає механізмом соціалізації та інкультурації людей, виконує селективну функцію добору 
зразків поведінки й цінностей. 

Який зміст укладав у поняття «традиції» В.Сухомлинський? Однією з умов життя колективу, на його 
думку, є створення, збереження і передавання від покоління до покоління традицій. У цьому контексті він 
розглядає традицію як «духовне надбання колективу» [7, 164]. Педагог порівнює традиції «із скарбничкою, 
куди кожне покоління кладе свій маленький коштовний внесок» [3, 140];  із них і складаються великі 
скарби. Саме вчитель, загалом школа, мають дбати про «збагачення скарбнички новими коштовностями» 
[3, 140], про вміле використання їх у духовному житті наступних поколінь, а для цього, на думку вченого, 
потрібні «велике мистецтво й майстерність, гаряче серце й холодна мудрість» [3, 140]. Принцип створення, 
збереження і передавання традицій від покоління до покоління як духовного надбання українського народу 
був покладений в основу системи Павлиської школи. 

Відірваність виховання патріотизму в школі та сім’ї від «вимог життя народу» педагог називає 
найголовнішою і найсерйознішою хибою виховного процесу [6, 33–34]. З-поміж джерел, якими «живиться 
могутнє почуття любові до Батьківщини», педагог називає такі, як: «природа рідного краю і мати з батьком, 
і рідне село, місто, колгосп, підприємство, де працюють батьки, і славне минуле Вітчизни, її героїчна 
історія...» [7, 133–134]. На думку В.Сухомлинського, у душі кожної дитини має відобразитися в мініатюрі 
портрет народу. 

Виховання любові до природи рідного краю, її возвеличення – одна з народних традицій. «Природа – це 
не якесь символічне багатство. Це передусім праця десятків і сотень поколінь, які поливали потом рідну 
землю, і передали її нащадкам. Природа – це багатство матеріальне, і без нього, якщо воно з будь-якої 
причини зменшиться і збідніє, ми станемо біднішими в буквальному значенні» [8, 39]. В описах природи 
В.Сухомлинського  ми впізнаємо краєвиди українських земель, чуємо музику рідної природи: кущ 
шипшини, самітній клен, струнка тополя, вишневий цвіт, доспіле жито. Саме вчитель має допомогти учням 
пізнати довколишній світ, сприяти захопленню красою рідної землі, що є найемоційнішим джерелом любові 
до Батьківщини. Педагог наводить приклад, як він з учнями неодноразово піднімався на вершину кургану, 
щоб милуватися «красою землі, яка народила нас, де жили діди і прадіди, де нам судилося прожити життя, 
повторити себе в дітях, постаріти і піти в землю, яка народила нас» [9, 256]. 

Українська народна пісня – своєрідний зв’язок поколінь. На глибоке переконання В.Сухомлинського, 
доросла людина, заплющивши очі й згадуючи дитинство, має почути «далеку пісню, яка доноситься з лугу, 
пісню про те, як дозріває жито. Пісню про вітер у широкому полі» [7, 135–136]. Знання і любов до 
української народної пісні має також розвивати вчитель. В.Сухомлинський згадував випадок, як він зробив з 
бузини сопілку й заграв дітям мелодію української народної пісні про веселого пастушка. Особливо він 
зосередив увагу на сприйнятті цього вчинку дітьми – вони також виявили бажання опанувати гру на 
музичних інструментах. І вже через кілька днів діти почали грати мелодії народних пісень [9, 71]. На 
переконання педагога, дитинство неможливе без казки, гри, музики, рідної мови. 

 Запорукою життя кожної нації є її мова. В.Сухомлинський порушує проблему значення рідної мови у 
вихованні та навчанні дитини. Через «подорожі» в природу, написання учнями під керівництвом учителя 
творів-мініатюр перед ними відкривалися «багатства рідної мови»,  велич, сила й виразність рідного слова. 
Як зазначає педагог, протягом чотирьох років початкового навчання кожен учень складав по 40-50 творів-
мініатюр, і це ставало його улюбленим заняттям [9, 201,202,206]. Краса рідного слова – його емоційні барви 
й відтінки – доходить до дитини, зворушує її, будить почуття власної гідності тоді, коли серце доторкається 
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до серця, розум до розуму. Поетичне звучання рідного слова стає музикою для дитини тоді, коли вона сама 
бере в руки інструмент, сама творить музику, бачить, відчуває, як її музика впливає на інших людей [3, 520]. 

В.Сухомлинський уважав, що наші діди та прадіди через казку, слово передають нащадкам свої 
заповіти, любов до рідної землі. На думку педагога, казка – це «благодатне джерело виховання любові до 
Батьківщини, яке нічим не можна замінити», «творіння народу», «духовні багатства народної культури, 
пізнаючи які, дитина пізнає серцем життя народу», «активна естетична творчість, що захоплює всі сфери 
духовного життя дитини – її розум, почуття, уяву, волю» [9, 177,178,184]. В.Сухомлинський, аналізуючи 
організаційні та змістові засади Кімнати казки, зауважив, що серед казок різних народів пріоритетними для 
нас мають бути українські народні казки. Тут, у Кімнаті казки, вперше інсценізувалася українська народна 
казка про Рукавичку. Створені в Павлиській школі Кімната казки, ляльковий театр і драматичний гурток, як 
і багато інших оригінальних заходів, сприяли відтворенню, збереженню і передачі українських традицій, 
тому вони варті впровадження в сучасній школі. 

Обґрунтування педагогом ідеї про неперевершене значення народної казки у вихованні дитини сягає у 
його власне дитинство – незабутні враження від казок бабусі Марії. Особливо запам’яталася казка про 
Працьовитого і Ледачого, у якій возвеличувалася людська праця [3, 518]. Ефективним методом усебічного 
розвитку дитини було колективне складання казок, що практикувалося вчителем. «Творення казки – 
найщасливіші хвилини мого духовного спілкування з дітьми, а для них – незрівнянна радість мислення» 
[3, 510]. В.Сухомлинський уважав, що без казки неможливо уявити інтелектуальних взаємин між дітьми: без 
захоплення казкою немає колективного переживання; без творення казки дитині недоступні радість, 
одухотворення думкою. «Казка – це колиска думки, зумійте поставити виховання дитини так, щоб вона на 
все життя зберегла хвилюючі спогади про цю колиску» [3, 520]. 

Свої погляди щодо опори на духовність народу у вихованні молодого покоління педагог акумулює у 
такій ідеї: «...у душах наших вихованців відбувається те, в ім’я чого ми взагалі переступаємо поріг школи: 
від кожного дитячого серця простягаються тисячі ниток до того великого і вічного, ім’я якому народ, його 
мова, культура, література, мистецтво, слава тих, хто пішов від нас, і прекрасне майбутнє нових поколінь» 
[7, 136]. В.Сухомлинський покладав на вчителя завдання провести нитки від серця кожної дитини до народу 
та його невичерпної духовної культури. 

Однією з найяскравіших рис українського народу є його працелюбність. В.Сухомлинський був 
переконаний, що «передача моральних цінностей від покоління до покоління можлива тільки на міцній 
трудовій основі, коли покоління, яке вступає в життя, дорожить цінностями, створеними власними руками» 
[3, 506]. В.Сухомлинський, спираючись на народну педагогіку, довів, що виховання в дитини любові до 
праці має стати основою виховної системи, а «...народна педагогіка, яка знає чарівну силу праці, відкриває 
перед учителями джерела виховної мудрості» [10, 554]. 

Одна з основних традицій українського народу – це вшанування і возвеличення хліба. У Павлиській 
школі сформувалася традиція: протягом перших двох років навчання переконати дитину, що 
найважливішим матеріальним благом є хліб. Першокласники разом з учителем обробляли десять 
квадратних метрів пустиря, розмовляли про майстрів землеробства, сіяли озиму пшеницю, оберігали 
рослини взимку від морозу, підживлювали на весні. На збирання врожаю всі приходили святково вдягнені. І 
хоча перший урожай був незначний, але дорогий дітям, бо «у кожній зернині – крапелька нашого поту», – 
писав В.Сухомлинський [12, 143]. Після отримання другого врожаю на свято початку навчального року діти 
змолочували пшеницю, змелювали, випікали дві паляниці й пригощали батьків. На думку педагога, на 
«...святі першого хліба народжується перша думка про моральне право на радощі блага й життя» [12, 143]. 

Глибокий зміст укладав В.Сухомлинський в опис святкування початку навчального року: «...На зеленій 
траві стелять дві білі вишиті скатертини, розкладають хліб, яблука, мед; усе це здобуто нашою працею» 
[11, 314]. Тут ми бачимо вдале поєднання традицій українського народу, а саме: звичаїв, обрядів, смаків. На 
нашу думку, традиції українського народу, втілені в шкільні виховні заходи, діти понесуть у свої родини. 

Шанобливе ставлення до батьків, яке має передаватися від покоління до покоління, – основа 
української сім’ї. Розмірковуючи над вихованням у дитини любові, поваги, вдячності до батьків, бажання 
творити для них добро, педагог спирається на давню українську легенду про невдячність сина до матері та її 
безкорисливу, палку любов до сина. «любов до матері, батька, дідуся, бабусі, братів, сестер – ось перша 
школа виховання почуття обов’язку. Мати не тільки носить дитину під серцем, дає йому життя, недосипає 
ночей, аби дитина була здоровою, життєрадісною, щасливою. Мати – найважливіший «корінь», що дає 
людині силу, мудрість. Поважайте, діти, матір і батька, дорожіть ними, вони дали вам життя, вони 
приносять вам радість і щастя» [8, 79]. З метою збереження кращих традицій В.Сухомлинський пропонує 
школам налагоджувати тісний зв’язок з батьками через бесіди, шкільно-сімейні свята (першокласник саджає 
і вирощує вдома на присадибній ділянці саджанці троянди, щоб дарувати квіти найдорожчим людям), 
звертає увагу на поступове (з допомогою школи) впровадження сімейної традиції – дарування квітів у день 
народження матері, батька, бабусі, дідуся. Іншим традиційним заходом є закладання дітьми саду вдячності з 
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яблунь, виноградних кущів для близьких людей, збирання врожаю і радість пригощання їх вирощеними 
плодами [5, 217–221]. 

Обґрунтовуючи зазначені ідеї, В.Сухомлинський спирається на мудрість народної педагогіки й 
наводить старовинний український вислів: «Любити людство легше, ніж зробити добро рідній матері» 
[9, 241]. Відповідальне ставлення батьків до виховання дитини, продовження батьків у своїх дітях – це 
також гарна українська традиція. На першому ж занятті батьківської школи В.Сухомлинський розповідав 
народну бувальщину про дівчат і жінок з одного українського села, які вирішили продемонструвати свою 
майстерність на сільському майдані – виставили власноруч виготовлені вишиті рушники, мереживо, 
полотно, скатертини. Педагог зазначав: «Той, хто створює розумну, добру, мужню людину – найкращий 
майстер» [4,  581]. 

Акцентуючи увагу на формуванні благородного ставлення до народження людини, вихованні 
майбутнього батька й матері, В.Сухомлинський знову ж таки звертається до українських традицій і зазначає, 
що  «... в Україні є села, де народження людини сприймають як загальне свято» [13, 364]. 

Розмірковуючи над моральними цінностями сім’ї, у якій панує мир і злагода, педагог ідеал родинного 
щастя знаходить в українській народній педагогіці, звертається до спадщини І.Котляревського. 

Виховання підростаючого покоління на прикладах мужності й героїзму були основою духовності 
українського народу. У цілому доброю традицією у Павлиській школі стало вшанування ветеранів війни. 
В.Сухомлинський описує, як він водив учнів на могилу кулеметника, розповідав їм народну легенду про 
подвиг солдата. Кожен клас опікувався священним місцем, де відбувалися бої в роки громадянської чи 
Великої Вітчизняної воєн. У школі створили Кімнату Вічної слави, де розмістили портрети земляків, які 
полягли на фронтах війни [9, 262–263]. 

На думку В.Сухомлинського, народні традиції важливо використовувати не лише у виховному процесі, 
а й залучати їх до змісту освіти. Так, із практики він помітив, як побудова змісту задач з математики на 
народних задачах-загадках сприяла виникненню в дітей інтересу до їхнього розв’язування. Він писав: «З 
багатої скарбниці народної педагогіки я вибирав нові й нові задачі, сподіваючись, що в моїх учнів 
прокинеться інтерес до змісту, сюжету задачі-загадки» [9, 146]. 

Таким чином, культурологічними засадами спадщини В.Сухомлинського були народні, а саме 
українські традиції, на яких будувався навчально-виховний процес у Павлиській школі. Передусім це 
сприяло вихованню патріота й громадянина та збереженню і розвитку українських традицій, культури в 
умовах тоталітарного суспільства. Розроблена В.Сухомлинським концепція виховання, яка випливає з 
народних глибин, була природною для української дитини. Найкращі норми моралі українського народу 
(возвеличення природи і людської праці, шанобливе ставлення до батьків, своїх пращурів, відповідальне 
ставлення батьків до виховання дитини, вшанування і наслідування героїзму захисників рідної землі, любов 
до своєї Батьківщини тощо) засобами української мови, пісні, казки, гри, обрядів, фольклору через виховні 
заходи (свята, бесіди, екскурсії тощо), навчальний процес втілювалися в життя Павлиської школи й 
знаходили продовження в родинах учнів, передавалися наступним поколінням. У своїх творах, а також у 
практичній діяльності педагог часто використовував такі перлини творчості, як: прислів’я, приказки, 
народні афоризми, етичні повчання, думи, притчі, легенди. Виходячи із глибин народної мудрості, 
В.Сухомлинський утверджував у свідомості дітей народні погляди на працю як на джерело матеріальних і 
моральних цінностей. У руслі народної мудрості В.Сухомлинський звеличував та освячував людське 
коріння – сам народ і його працю, рідну землю, святий хліб. Це коріння потрібно берегти в кожній людині, 
створювати умови для його зміцнення, розвитку й інтенсивного росту. Педагог учив дітей жити 
повноцінним життям, готував учнів до добротного посіву зерна в кожну борозну ниви. В.Сухомлинський 
був переконаний, що з родини йде життя людини. У сім’ї шліфуються найтонші грані людини, із сім’ї 
починається суспільне виховання. 

  У цілому творча спадщина педагога є неоціненним скарбом культури українського народу. 
Гуманістичні ідеї великого педагога залишаться актуальними назавжди. Вони втілюються в життя в 
українській школі й мають лише позитивний вплив на учнів. Внесок В.Сухомлинського в розвиток 
української школи та педагогіки неоціненний і тому всім педагогам України потрібно прислухатися до його 
мудрих порад, адже його практичним девізом життя було: «Сіяти розумне, добре, вічне».  

На нашу думку, творчо розвиваючи ідеї В.Сухомлинського, загальноосвітня школа має стати осередком 
збереження і розвитку українських традицій, будуючи на них навчально-виховний процес. 
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Валентина  ЛОЗОВА, Ганна  ТРОЦКО  

ІДЕЇ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  
В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

Давні філософи, прогресивні діячі епохи Відродження висунули ідею гармонійного розвитку 
особистості як мету ідеалу виховання. Всебічний розвиток передбачає розвиток різних боків особистості, її 
фізичних і духовних сил, її творчих здібностей і обдарувань. Проте сучасна гуманістична педагогіка 
звертається до внутрішнього світу людини, її самореалізації, що пов’язано з процесами самопізнання, 
самовиховання, самоосвіти, самосвідомості, самовизначення, саморегуляції, самоактуалізації, самореалізації 
і саморозвитку особистості.  

Талант великого педагога ХХ століття Василя Олександровича Сухомлинського проявився в тому, що 
вже у другій половині ХХ століття він заклав теоретичні основи цих процесів і знайшов шляхи їх здійснення 
в практиці школи.  

Відомо, що психологи визначають такі сфери, в яких відбувається становлення, формування 
особистості: діяльність, спілкування і самосвідомість, у якій суб’єкт виділяє себе із середовища, усвідомлює 
себе як автономну особу, значення свого Я, своєї активності та інших, що оточують його: «Всебічно 
розвиваючись, підліток починає розуміти, де саме, в якій справі він може проявити себе, в чому полягає 
його «живинка в ділі», той наявний у кожної людини паросток, який, розвиваючись, створює особистість» 
[1, 322].  

Отже, педагог пов’язує процес розвитку як широке поняття з саморозвитком, бо людина стає 
особистістю, коли бере на себе певні обов’язки, відповідає за їх виконання, рефлексує, оцінює, розуміє свої 
можливості в досягненні визначених для себе пріоритетів. За цих умов можна говорити про мету виховання 
як про формування людини, яка постійно самовдосконалюється, духовно збагачується, стає особистістю 
творчою, досягаючи істини, добра, краси. Єдність, цілісність цих понять стали стрижнем усіх педагогічних 
праць В.О. Сухомлинського («Духовний світ школяра», «Як виховати справжню людину», «Народження 
громадянина» та ін.).  

У руслі теорії самореалізації особистості педагог вважає, що виховання як спонукання до 
самовиховання і є справжнім вихованням.  

А як визначає самовиховання?  
В.О. Сухомлинський поняття «самовиховання», «самоосвіта» пов’язує з оволодінням суб’єктом 

культурою, тим величезним багатством, яке накопичено людством у сфері духовного і матеріального життя 
людей, виявленню їх творчих сил і здібностей. Самовиховання і самоосвіта сприяють оволодінню 
особистістю цінностями, набуттю нею нових якостей, становленню життєвих позицій для забезпечення її 
самореалізації. Як визначає вчений-педагог, у результаті таких перетворень створюється внутрішнє Я 
особистості – складний світ поглядів, переконань, звичок, моральних оцінок, які склалися в індивідуальній 
свідомості. І далі пророче зазначає, що це «винятково важлива, ще дуже мало досліджена сфера виховного 
процесу, від якої вирішальною мірою залежить те, що можна назвати виховуваністю особистістю» [1, 96]. 
Отже, значення самоосвіти, як підкреслює педагог, у тому, що вона дозволяє оволодівати культурою 
сучасного світу, здійснювати інтелектуальне й емоційне вдо сконалення, тобто це – важлива умова 
саморозвитку особистості. Педагог знову підкреслює значення формування й розвитку потреби в самоосвіті, 
яка народжується на основі інтересів, захоплень людини [3, 425]. Із цих позицій виховання 
В.О.Сухомлинський розглядає і в аспекті потреби людини у позитивних змінах, у самовдосконаленні, що 
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вимагає формування вимогливості до себе. Із цією метою педагог рекомендує давати суб’єкту можливість 
діяти самостійно, щоб він відповідав за себе, виробляв власну життєву позицію [2,  601].  

Для розв’язання сучасних проблем виховання громадянина України цінною думкою В.Сухомлинського 
є така вимога до особистості – виховання почуття власної гідності, поваги людини до самої себе, бажання 
стати сьогодні кращим, ніж була вчора [2, 602]. До виховання саме такої якості вчений звертається в 
багатьох свої творах, тобто це те, що хвилювало Сухомлинського, що було йому близьким. Проте і в наш 
час питання виховання людської гідності є актуальним у суспільстві.  

В одній із телепередач письменник В. Коротич зауважив, що виховання почуття гідності має бути 
притаманним кожному громадянину України. Державою, в якій близько 50 мільйонів громадян, площа не 
менша ніж Франції, прекрасна земля, чудова мова, багата історія, слід пишатися і керівникам держави, і 
громадянам. В.О. Сухомлинський вважав, що для того, щоб стати справжньою людиною, слід поважати себе 
самого. Без цієї поваги, без любові до краси в самому собі немислима людська культура, немислима і 
нетерпимість до всього, що принижує людину.  

Саморозвиток особистості передбачає сформованість об’єктивної адекватної самооцінки. Кожна 
людина, вважає В. Сухомлинський, із наміром чи навіть не усвідомлюючи, порівнює себе з оточуючими і 
формує досить стійку думку про свій інтелект, зовнішність, здоров’я, становище в суспільстві, тобто формує 
самооцінку, від якої залежить її чесність, порядність, скромність, доброта та ін. Якщо врахувати думки 
В. Сухомлинського щодо людської гідності, то самооцінка має сприяти вихованню цієї важливої якості 
людини-громадянина, оскільки занижена самооцінка закріплює комплекс неповноцінності, сприяє 
формуванню почуття певної залежності від інших, несамостійності й навіть викручене сприйняття 
оточуючих і оточуючого взагалі, тобто самооцінка має бути пов’язаною з самоповагою. Таким чином, 
В. Сухомлинський у своїх педагогічних працях фактично спрогнозував необхідність і важливість питань 
саморозвитку особистості, визначивши суттєві поняття проблеми в руслі гуманістичної педагогіки.  

Значення ідей педагога полягає також у тому, що він визначив зміст, напрями саморозвитку людини. 
Це, перш за все, спонукання людини до вдосконалення, всебічного розвитку, бо «людина не може виробити 
своє власне Я інакше, як через ставлення до інших людей, у процесі спілкування з ними» [2, 581]. Людина 
відкриває іншу людину, завдяки цьому вона «заглядає» сама в себе, оцінює сама себе. Творчо, глибоко, 
спираючись на досягнення педагогічних і психологічних досліджень, набутий особистий досвід, 
В.О. Сухомлинський розкриває зміст, способи спонукання школярів до самовиховання в моральній, 
естетичній, розумовій сфері, в праці, у фізичній культурі У Павлиській середній школі педагогічний 
колектив розробив програму самовиховання моральної культури, яка включала ряд вимог, які стосуються 
ставлення людини до Батьківщини, самої себе («Якщо та величина, яку ти бачиш сам у собі величезна, а та, 
яку бачать у тобі люди, нікчемна, – значить, ти нікчемна; умій мужньо признатися собі в цьому, умій 
перебороти в собі дріб’язкове, нікчемне єство, умій стати справжньою людиною» [2, 608]. У цій програмі 
називаються 20 негативних якостей людини: байдужість до добра і зла, лінощі, нещирість, улесливість, 
підлабузництво, відсутність своїх переконань, мовчазна згода з неправдою, упертість в своїх помилках, 
чванливість, марнослів’я, брехливість, підлість, невіра в добре начало в людині; лицемірство, злорадство, 
жорстокість та ін. [2, 609] .  

У праці В.О. Сухомлинського маємо рекомендації про те, як позбавитися названих негативних якостей: 
«Виривай корені пороку; лінощі – працею; байдужість, до добра і зла – співчутливістю, людською 
тривогою, нещирість – принциповістю; улесливість –прямотою; підлабузництво – готовністю відстоювати 
істину навіть тоді, коли проти тебе весь світ; відсутність своїх переконань – незалежністю власної думки…» 
[2, 609].  

У програмі знайшла місце і така якість як гідність: «У людському світі безліч доблестей, але одна 
доблесть є вершиною людяності, – це почуття власної гідності» [2, 610].  

Вважаємо, що ця програма адресована не лише школярам, вона має бути у серці кожної людини як 
програма саморозвитку, самовдосконалення.  

Подібні детальні практичні програми-поради розроблені щодо спонукання до самовдосконалення в 
праці, навчанні [2, 612] , розумовій праці [2, 615], у фізичній культурі [2, 618].  

Саморозвитку сприяє також створення ситуацій долання труднощів, що забезпечує виховання 
оптимістичної впевненості у можливостях подолання труднощів, тому що сам процес їх долання, зазначає 
В.О. Сухомлинський, виховує мужність, «облагороджує серце». Особлива роль у розв’язанні ситуацій 
належить волі, яка виявляється в саморегуляції людиною своєї діяльності, поведінки всупереч певним 
зовнішнім і внутрішнім перепонам, впливам. Позитивним у теорії педагогіки і практичній діяльності 
талановитого педагога є те, що він розглядав механізми волі, поєднуючи їх з цілями, мотивами діяльності 
суб’єкта, оскільки вольові зусилля людини спрямовані на подолання суперечностей, сумнівів, коли йде 
боротьба мотивів і цілей; на вибір рішень і здійснення дій у різних ситуаціях. Усе це веде до формування 
цілеспрямованості, рішучості, самостійності, ініціативності, наполегливості, витримки, дисциплінованості, 
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мужності. Як і Л. Виготський, В. Сухомлинський розкрива є питання формування волі у зв’язку з розвитком 
свідомого управління людиною своїми діями (усвідомлення мети, мотивів, боротьба мотивів і вибір способу 
досягнення мети; здійснення рішення, подолання перепон та ін.).  

У своїх працях педагог піднімає питання про самодисципліну, сутність якої розкриває в розділі книги 
«Народження громадянина» – «Дисципліна і самодисципліна». Самодисципліна передбачає передусім 
відповідальність людини, зокрема перед власною совістю, яку В. Сухомлинський визначає як один із 
критеріїв вихованості [3, 303–305].  

Реалізація ідей саморозвитку, за В.Сухомлинським, вимагає додержання певних педагогічних умов. 
Одна з них – звернення до почуттів людини. Педагог розумом, душею і серцем зрозумів величезне значення 
виховання почуттів, хоча навіть психологи, говорячи про стан їх дослідження, називають їх «попелюшкою 
психології» (О. Ковальов), а в педагогічній науці ця проблема навіть у сучасних умовах розробляється 
недостатньо, не дивлячись на те, що ще К.Д. Ушинський відзначав, що ні слова, ні думки, ні навіть вчинки 
людини не так чітко і правильно відображають нас самих і наше ставлення до світу, як наші почуття, тому 
що в них відбивається характер не однієї думки, не окремого рішення, а всього змісту нашої душі. Саме 
недостатня розробка в науці питань формування почуттів збіднює теорію змісту освіти, компонентом якого 
є досвід емоційно-ціннісне ставлення. Тому слід знову і знову звертатися до праць В. Сухомлинського. 
Якщо лише перелічити їх назви («Естет ичне виховання і культура почуттів», «Особливості взаємозв’язку 
мислення і почуттів у дітей молодшого шкільного віку», «Почуття підлітків», «Моральні почуття юнаків і 
дівчат» та ін.), то можна стверджувати, що сучасна педагогічна наука має достатньо глибокі основи 
подальшої розробки складних питань психології і педагогіки. Особливу увагу звертав педагог-новатор на 
виховання почуття радості, значного душевного задоволення: «Важко переоцінити значення емоційного 
ставлення до дійсності…для духовного розвитку вихованців. Від того, якими думками, ідеалами 
пробуджуються почуття дитини, яке відношення мають ці ідеї до передової суспільної практики, значною 
мірою залежить формування її думок, переконань, поглядів на життя» [1, 247].  

Значення почуттів посилюється тим, що вони можуть за певних умов, значно підвищувати якість різних 
видів діяльності. У процесі пізнання дійсності почуття сприяють визначенню ставлення суб’єкта до 
предметів, явищ, подій, інших людей, себе, усвідомленню власної значущості їх для саморозвитку, тобто 
певною мірою почуття виконують у діяльності, спілкуванні мотиваційну роль.  

Формування почуттів, на думку педагога, є основою організації навчання й одночасно розвитку 
творчості, моральної й естетичної культури. Моральні й естетичні почуття посідають особливе місце в 
духовному житті, впливають на стійкість моральних і естетичних поглядів, переконань. Як відзначає 
вчений, правильно поставлене естетичне виховання сприяє формуванню тієї міцної духовної основи 
особистості, на якій ґрунтуються не лише набутий із роками чуттєвий досвід, а й інтелектуальні зусилля 
[1, 273]. Проте не самі по собі почуття формують особистість. В.О. Сухомлинський, володіючи не лише 
теоретичним багажем педагогічної науки, а й практикою організації навчально-виховного процесу, практику 
формування особистості, звертає увагу на те, що виховання моральних, інтелектуальних, естетичних 
почуттів має сприяти тому, щоб людина керувала своїми почуттями, бажаннями, потребами, свідомо 
обмежувала їх за необхідністю, була володарем бажань, виховувала в собі благородні людські потреби. 
«Свобода почуттів, – зазначає В.О. Сухомлинський, – приноситиме загальне благо тільки тоді, коли вона 
впливатиме з великої внутрішньої емоційної самодисципліни» [3, 500]. Почуття пов’язані з вірою, 
сподіваннями, любов’ю, свободою, творчістю, тому можуть наповнювати людину енергією, радістю, але в 
інших ситуаціях приносити смуток, печаль, пригніченість.  

Успішність саморозвитку, як свідчить аналіз педагогічної спадщини українського педагога 
В.Сухомлинського, забезпечується грамотною реалізацією суб’єктно-діяльнісного підходу, який у вихованні 
й навчанні передбачає організацію діяльності людини з урахуванням її інтересів, життєвих планів, ціннісних 
орієнтацій, особистого досвіду.  

Значний внесок ученого розроблено в теорію і практику організації ігрової, пізнавальної, трудової 
діяльності. Ігрова діяльність дозволяла дітям виявляти свої позитивні й негативні боки, розв’язувати 
пізнавальні завдання, певні суперечності між бажанням учнів до виявлення самостійності й обмеженими 
віковими та іншими можливостями. Відносно один до одного діти виступають у грі як носії відповідних 
ролей і одночасно як безпосередні учасники гри. Дитина створює в грі видуману ситуацію, але діє в ній як у 
реальному житті, досягаючи таких позитивних результатів, яких вони лише інколи мали можливість здобути 
у звичайних ситуаціях. Отже, саме ігрова діяльність, як свідчить науково проаналізований досвід 
В.О. Сухомлинського і вчителів його школи, стимулює розвиток духовних і фізичних здібностей, якостей 
характеру, волі, формує установки щодо свого Я, оточуючого середовища, особистісних відносин.  

Суттєві самозміни особистості відбуваються й у процесі навчальної діяльності, тому що людина не 
лише збагачується знаннями, різними видами вмінь, досвідом, а й має можливості розвивати, 
удосконалювати здібності, вольові, емоційні якості, взаємини з людьми. Пізнання, навчальна діяльність є 
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умовою розвитку особистості (Л. Виготський), саморозвитку й одночасно стає засобом самоствердження, 
самореалізації.  

Значна роль у розвитку особистості, відзначає педагог, є трудова діяльність, праця, яку він розглядає як 
гармонію трьох понять: треба, важко і прекрасно. Саморозвиток людини в трудовій діяльності знаходить 
виявлення і в розумовому розвитку (застосування набутих знань на практиці, поповнення новою 
інформацією, перевірка її достовірності та ін.), фізичному розвитку, в усвідомленні морального досвіду, 
моральних норм та ін.  

Ефективність процесу розвитку залежить від суб’єктивного розуміння ролі праці в житті, від підготовки 
до самовизначення, вибору, який має бути адекватним не лише потребам особистості, а й її потенційним 
можливостям, від сформованості культури праці. Педагог пише: «Ми прагнемо поставити трудове 
виховання так, щоб у створенні цінності кожний вихованець вкладав свої кращі духовні якості, 
«опредметчував» себе в праці, щоб він любив сам процес праці й відчував красу творчості» [1, 180]. Така 
висока оцінка ролі праці пояснюється тим, що вона задовольняє потреби людини, веде особистість до 
подальшого постійного розвитку.  

Отже, суб’єктно-діяльнісний підхід у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського передбачає 
формування людини, яка:  

- має здібності не лише привласнювати той чи інший досвід, а творити його, перетворювати, 
створювати нове, зокрема у своєму «Я»;  

- усвідомлення завдань, установок діяльності, здатність у певних випадках їх самостійно визначати;  
- володіння вміннями (наприклад, уміннями навчатися [ 4, с. 567 ] ); 
- усвідомлення особистої значущості для інших людей, відповідальності, здатності до вибору (і знову 

особлива увага формуванню людської гідності!);  
- здатність до рефлексії, яка сприяє усвідомленню своєї поведінки і за необхідністю її корекція;  
- спрямованість на реалізацію «само…» – самовиховання, самоосвіти, саморозвитку, самореалізації та 

ін.  
Новаторство В.О. Сухомлинського в питаннях забезпечення розвитку особистості є звернення до 

проблеми ресурсних можливостей людини.  
У сучасній науці поняття «ресурси» визначається як сукупність об’єктивно існуючих умов, засобів, 

необхідних для реалізації певних процесів (умови й засоби зовнішні й внутрішні, індивідуальні ресурси 
особистості та ін.). Освітній процес із точки зору ресурсного підходу є процесом, спрямованим на розвиток 
психолого-фізіологічних ресурсів особистості, який спирається на принцип ергономічності (навчання має 
бути комфортним, не викликати фізичних і психічних перевантажень, сприяти збереженню здоров’я, що, у 
свою чергу, сприяє оптимальній динаміці працездатності, доброму самопочуттю, здоров’ю); на принцип 
забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку особистості (виявлення можливих змін у розвитку 
особистості, забезпечення максимальної реалізації її можливостей) та принцип позитивного зворотного 
зв’язку, який вимагає визначення змін, які відбулися в суб’єктному досвіді.  

Так, організація освітнього процесу включає, наприклад, такі вимоги:  
- вивчення особистості в плані виявлення її творчого потенціалу, унікальності, неповторності, її 

ресурсів;  
- структурування змісту навчального матеріалу, яке дозволяло б школярам вивчати його в різних 

темпах і на різних рівнях складності;  
- забезпечення умов для вибору способів оволодіння змістом освіти та ін.  
Коротка анотація сутності ресурсного підходу дає підстави стверджувати, що педагогічний талант 

В.О. Сухомлинського дозволив йому ще в 50-60 рр. ХХ століття визначити змістовні основи ресурсного 
підходу в організації навчально-виховного процесу. Так, гуманна педагогіка Сухомлинського передбачає, 
передусім, турботу про здоров’я людини. Так, наприклад, педагог звернув увагу на те, що окремі діти не 
можуть працювати так, щоб кожна хвилина уроку не пропала: «… цей «прискорений» темп непосильний і 
шкідливий навіть для цілком здорових дітей. Надмірне розумове напруження призводить до того, що в дітей 
тьмяніють очі, затуманюється погляд, рухи стають млявим. І ось дитина вже ні на що не здатна, їй аби 
тільки на свіже повітря, вчитель тримає її «в голоблях» і підганяє: швидше, швидше» [3, 49].  

Турбота про здоров’я вихованців, думки про необхідність урахування фізіологічних та інших 
особливостей дітей у різних видах діяльності втілено і в поради вчителям, і у звертанні до школярів, коли 
В.Сухомлинський підкреслює, що здоров’я, фізичний розвиток обумовлюється єдністю виховання і 
самовиховання («твоє здоров’я – у твоїх руках»). Такий підхід дозволив дати такі поради учням: вставай до 
сходу сонця, іди в поле, дихай свіжим повітрям; щоденно роби ранкову гімнастику, холодні обтирання; 
жодного дня без фізичної праці, тому що вона «розпрамляє тіло й душу»; зроби звичкою проходити кілька 
кілометрів серед лісу, на луках, у полі; не їж багато солодощів…[2, 618–620].  
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В.О. Сухомлинського цікавлять фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі підлітків, у яких 
витрати енергії на ріст такі значні, що підліток, пише педагог, часто відчуває втому, вимагає додаткового 
відпочинку, спеціального режиму харчування та ін. Виникає нервозність, дратівливість. Окремі питання 
розвитку індивідуальних здібностей і нахилів учнів висвітлено в окремій статті педагога [5, 122–139].  

Ураховуючи потенційні можливості людини, її ресурси, вчений рекомендує уникати перевантаження 
школярів, тому що вони позбавляються «великого блага» – вільного часу, потрібного для всебічного 
розвитку, для виховання інтелектуальних, естетичних інтересів і запитів та ін. [5, 223–229].  

Необхідність урахування потенційних ресурсів людини та шляхів реалізації визначеної вимоги знайшло 
відбиття в статтях «Як запобігти виснаженню нервових сил у процесі повсякденної діяльності», «Як 
розподілити розумову працю школярів за порами року» [2].  

Усебічне глибоке вивчення питань розвитку особистості школяра дозволило В.О. Сухомлинському 
зробити висновок про взаємозв’язок виховання, самовиховання і саморозвитку людини. Великий педагог-
гуманіст створює справжній гімн позитивному саморозвитку, самореалізації особистості: «А чому б не 
кликати кожного вихованця утверджувати свою особистість у чомусь вічному, обезсмертнювати себе 
справою, яка б жила багато віків? Чому не твердити на цій підставі, що, на відміну від тварини, людина 
безсмертна, душа її безсмертна?» [3, 344].  

Такою безсмертною у думках, теоріях, практиці є педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського, про 
якого в «Думі про Вчителя» Івана Драча сказано:  

За всім уживаним, усім обов’язковим  
Завжди жаріє лінія одна –  
Твори, твори індивідуальність,  
Твори людину скрізь і над усе.  
А що дітей любив – то ні до кого  
Він так не ставився, як до дітей.  
А що вже діти – ті світились просто,  
Коли з’являвся він…  
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РОЗДІЛ ІV.  
ПЕДАГОГІКА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО  

У ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРІ 
 

 

 

Михайло АНТОНЕЦЬ 

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ І БОРОТЬБА ІДЕЙ У РАДЯНСЬКІЙ 
ПЕДАГОГІЦІ 60–70-х РОКІВ ХХ ст. 

Життєвий і творчий шлях великого українця, славетного педагога і дитячого письменника Василя 
Олександровича Сухомлинського – одна з найяскравіших сторінок у загальнолюдській книзі світочів 
гуманістичної педагогіки.  

Ще за життя В.О.Сухомлинського  називали історичною постаттю, класиком педагогіки, а його ім’я 
ставили в один ряд з К.Д.Ушинським і А.С.Макаренком. Усього себе він подвижницьки віддав дітям, школі. 
Справі навчання, виховання, гармонійного розвитку гуманної особистості Василь Олександрович присвятив 
стільки самовідданої і титанічної праці, сумлінних турбот, зусиль волі та інтелектуальної енергії. На наш 
погляд, нині варто більше говорити про його спадщину як про авторську систему гуманістичних поглядів, 
що вже стали органічною складовою розвитку сучасної освіти й педагогічної науки в Україні.  

Так, у непросту епоху жив і творив В.О.Сухомлинський. Він був сином своєї доби, але, на жаль, не всі з 
його сучасників спромоглися  піднятися до розуміння й осягнення істинного сенсу сповідуваних ним 
гуманістичних ідеалів. 

В.О.Сухомлинський створив психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-
людини. Це надзвичайно потужна і напрочуд гуманістична педагогіка, побудована на утвердженні тієї 
філософської істини, що освіта, виховання і розвиток людини – це передусім утвердження гармонії розуму й 
серця, де все-таки серцю, за образним висловлюванням Василя Олександровича, належить найніжніша і 
найтонша мелодія. 

Школа у поглядах В.О.Сухомлинського – це світоч розуму, святиня і надія, духовна колиска народу, 
норовливе дитя суспільства, це світ душевних людських доторкань, зосередження добрих почуттів, тонких 
переживань, вічне вогнище краси, освіти й освіченості. У школі дитина проводить один з найважливіших 
періодів свого життя, а не лише засвоює знання, уміння, навички, способи діяльності. Школа для 
В.О.Сухомлинського була не звичайним місцем роботи, а самим смислом його щоденних діянь. У передмові 
до книги “Серце віддаю дітям” Василь Олександрович так і пише, що хоче розповісти у ній не про певні 
роки своєї педагогічної праці, а “про великий період свого життя”. 

У процесі створення і становлення авторської навчально-виховної системи Василь Олександрович не 
обмежувався творчим використанням напрацьованого попередниками чи сучасниками, а й продукував нові 
ідеї, підходи в педагогічній науці і практиці, створив цінні гуманістичні наукові праці, написав тисячі 
творів-мініатюр для дітей. В цілому ж його філософсько-педагогічна концепція виникла як гуманістична 
протидія сучасній йому офіційній педагогічній системі, адміністративно-авторитарні засади якої були 
очевидними. В.О.Сухомлинський є одним з творців особистісно-розвивального навчання і виховання 
підростаючих поколінь. 

У зв’язку з суперечливими дискусіями, що велися навколо проблеми “особистість і колектив”, 
В.О.Сухомлинський постійно прагнув філософськи осмислити теоретичні висновки із спадщини 
А.С.Макаренка, який був близький йому за духом практичної роботи, пристрасною нетерпимістю до 
науково-педагогічного пустослів’я, сміливістю педагогічного експерименту. У розкритті теми 
“В.О.Сухомлинський і А.С.Макаренко” не можна обійти увагою статтю Василя Олександровича “Йти 
вперед!”, присвячену  критичному аналізу проблеми колективу й колективізму у спадщині Антона 
Семеновича. У повному обсязі й без будь-яких редакційних втручань вона уперше побачила світ у 
колишньому Радянському Союзі лише через десятки років після смерті її автора. У цій статті Василь 
Олександрович стверджує: “Немає іншого педагога-практика, якого б я так любив і поважав, як 
А.С.Макаренка. Я люблю його за гуманність – щиру, вимогливу гуманність, за глибоку віру в людину, за те, 
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що він у важкі роки становлення радянської школи врятував сотні людей. […] Для мене він не якийсь 
недосяжний взірець, а мій друг, соратник у боротьбі за людину” [19, 12].  

Перед тим, як продовжити висвітлення теми “В.О.Сухомлинський і А.С.Макаренко” крізь призму 
дискусійної проблеми “особистість і колектив”, варто нагадати про наступне. У 1966 р. В.О.Сухомлинський 
завершив роботу над “Этюдами о коммунистическом виспитании”. Василь Олександрович не наважився 
назвати цю працю методикою виховної роботи. За жанром – це скоріше  нариси з елементами методики. 
Павлиський вчений у листі до німецького вчителя Ю.Польцина так писав про свій твір: “Червоною ниткою  
цих нарисів є, образно висловлюючись, чуйне, тонке, розумне доторкання педагога до потаємних куточків 
людського серця. Тонкість, людяність, одухотвореність гуманними спонуканнями взаємостосунків 
особистості в учнівському колективі уявляється мені однією з непорушних умов формування людини 
високого духовного благородства” [25, арк. 4–5].  

Наступного  року у 2, 4, 6, 8–10, 12 номерах журналу  “Народное образование”  ця праця 
В.О.Сухомлинського була частково опублікована. Але відразу після виходу у світ лише першої подачі 
змісту “Этюдов о коммунистическом воспитании”  в “Учительской газете” з’являється стаття завідуючого 
кафедри педагогіки і психології Вологодського педагогічного інституту Б.Лихачова “Нужна борьба, а не 
проповедь”. Її автор, не дочекавшись виходу у світ всього тексту і вдаючись до прямих перекручень 
поглядів Василя Олександровича, накинувся на павлиського вченого з необгрунтованими, безпідставними 
звинуваченнями в абстрактному гуманізмі, у спробі “заперечувати основи вчення Макаренка і досягнення 
сучасної педагогіки” [6]. 

В “Этюдах…” В.О.Сухомлинський пише: “Спражній майстер педагогічної справи формує у того, кого 
він виховує, передусім правильний особистий погляд на зло, неправду, безчестя” [18, № 2, 39]. “Невже йому 
невідомо, – опонував Б.Лихачов, – що насамперед він (справжній майстер педагогічної справи. – М.А.) 
повинен формувати комуністичний світогляд, комуністичну переконаність і що на зло і неправду потрібно 
виховувати не особистий, а класовий погляд” [6].  

Основою і суттю колективу В.О.Сухомлинський вважав те, що в особистості розвивається одна з 
найтонших потреб – потреба в людині. “Що означають слова: “у школі (або в класі) немає справжнього 
колективу?” Перш за все і найголовніше – те, що в даній школі у вихованців не виховується потреба в 
людині”, - наголошував Василь Олександрович[18, №2, 42]. А Б.Лихачов констатував: “Отже, справа не в 
тому, що колектив – основна форма соціалістичного співжиття і умова соціального комуністичного 
розвитку особистості, а в тому, що потрібно задовольнити потребу в людині, створити умови взаємного 
збагачення” [6]. “Я до цих пір не можу зрозуміти, – писав павлиський вчений, – чому доброта, ласка до 
дитини раптом оголошуються абстрактним гуманізмом. Мене здивував дух підозрілості, якою пройнята 
стаття Б.Лихачова. Здивував погляд мого опонента на покарання як необхідну, неминучу річ в системі 
виховної роботи” [23, арк. 20]. 

На жаль, “Учительская газета” не опублікувала листа-відповіді В.О.Сухомлинського Б.Т.Лихачову. 
Уривки з нього вже після смерті Василя Олександровича помістив журнал “Юность” [8]. Наведемо, зокрема, 
такі рядки: “Я цілком за наукову суперечку. Будемо сперечатися з теоретичних питань, будемо піддавати 
сумніву, перевіряти й утверджувати істини. Але нехай ці істини живуть не тільки в мудрих книгах, а й у 
нашій живій справі. Нехай найважливішою книгою мудрості буде теорія, що зливається з практикою. 
Будемо сперечатися без поспішності і хапливості. Потрібні роки і роки для того, щоб побачити, як істина 
здійснюється в житті, у практиці” [8, 93]. До речі, редакція журналу “Юность” назвала лист-відповідь 
павлиського вченого зразком ведення наукової дискусії. 

Дочка В.О.Сухомлинського доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки 
України, академік АПН Украни О.В.Сухомлинська у статті “Диспут по-советски” зазначає, що “нападки на 
Василя Олександровича були добре підготовленою акцією” [16]. І це справді так. Відомий ініціатор, 
організатор і виконавці цієї ганебної кампанії. 

Серйозною хибою радянської педагогіки В.О.Сухомлинський вважав неприйняття, невизнання, 
ігнорування того, що виховна роль колективу не може повністю розкритися без всебічного розвитку 
особистості. “Цей недолік, – зазначає Василь Олександрович, – має своїм витоком помилкове теоретичне 
положення А.С.Макаренка про те, що метою виховання в радянській школі є колектив. Уперше 
А.С.Макаренко висунув це положення 28 серпня 1937 року у статті “Цель воспитания”, опублікованій в 
“Известиях”. Він цілком ясно стверджував, що колектив – перша мета нашого виховання. … Це твердження 
прекрасно узгоджувалось з пануючим у той час відомим положенням про те, що людина – це гвинтик… А 
якщо вона гвинтик – хіба може бути вона метою” [21, арк. 14]. “Догматичне, некритичне ставлення до цього 
теоретичного положення А.С.Макаренка, як і взагалі до всієї його педагогічної системи, привело поступово 
до того, що за колективом перестали бачити людину”, - підкреслює Василь Олександрович [Там само, 
арк. 14–15]. 
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Якою ж, за В.О.Сухомлинським, має бути мета виховання? “Потрібно з усією визначеністю і ясністю 
сказати, – стверджує Василь Олександрович, – що першою і найважливішою метою […] виховання є 
Людина – її всебічний розвиток, ясний розум, високі ідеали, чисте, благородне серце, золоті руки; її 
особисте щастя” [Там само, арк. 16]. А колектив у його поглядах  – це не мета, а засіб виховання Людини. 
Засіб могутній, але не всесильний. “Виховання в радянській школі я б назвав  творенням щастя людини. 
Кожна  людина – це, за словами Гейне, “світ, який з нею народжується і з нею помирає. Під кожною 
могильною плитою лежить всесвітня історія” [Там само]. 

Таким чином, найважливішим для В.О.Сухомлинського є виховання людяності. “Але людяність – це 
якість глибоко індивідуальна”, – стверджує Василь Олександрович [Там само, арк. 14]. 

Старою хворобою радянської школи В.О.Сухомлинський вважав “убогість, обмеженість засобів 
виховного впливу”. На його думку, корінь цієї хвороби полягає в ігноруванні безпосереднього виховного 
впливу особистості педагога на особистість учня. “Оголосивши цей вплив “парною педагогікою”, –зазначає 
Василь Олександрович, – А.С.Макаренко допустив свого часу велику помилку, яка протягом кількох 
десятиріч була поглиблена епігонською словесною тріскотнею, безпідставними, нічим не умотивованими 
твердженнями про те, що тільки колектив є реальною виховною силою, тільки через колектив можна 
впливати на особистість. Ці хибні уявлення збіднили фонд засобів виховного впливу, скували творчі пошуки 
й ініціативу педагога. По суті ці уявлення послабили і виховну силу колективу, бо як може бути 
вихователем колектив, якщо не виховувати кожного учня, якщо тонкий скульптурний різець не 
доторкується до найтонших рис кожної особистості” [17, арк. 2].  

У контексті сказаного доцільно процитувати і такі рядки із статті В.О.Сухомлинського “Педагог – 
коллектив – личность”: “Читаю А.С.Макаренка: у випадку конфлікту між особистістю і колективом 
“перевага інтересів колективу повинна бути доведена до кінця – і тільки в цьому випадку буде справжнє 
виховання колективу й окремої особистості”. Хіба подібна рекомендація  стосовно дитячого колективу не 
здатна викликати   небезпечні наслідки? У самій суті своїй вона помилкова, я б сказав навіть, як  не 
парадоксально це звучить поряд з ім’ям А.С.Макаренка, – не педагогічна. Така позиція педагога здатна 
тільки зламати волю людини, яка росте, і я б хотів вірити, що в сьогоднішній практичній педагогіці її 
поділяють лише дуже небагато  вчителів. Про себе скажу, що прагну так розібратися у подібних конфліктах, 
щоб якраз не допускати “нещадного кінця”, і часто розбір цей відбувається потай від дітей, віч-на-віч  з 
дитиною” [22]. А  у книзі “Методика виховання колективу” Василь Олександрович знову підкреслює: “Не 
зламати, а підняти, підтримати, не знеособити духовні сили дитини, а утвердити почуття її гідності – тільки 
так треба використовувати свою владу над дитиною” [20, 633]. 

Таким чином, В.О.Сухомлинський вважав, що А.С.Макаренко, проголосивши одним з принципів своєї 
виховної системи положення про те, що колектив має велике право карати й милувати, припустився дуже 
серйозної помилки. В означеному контексті Василь Олександрович зазначає: “Я ось уже тридцять років 
думаю: чому такий досвідчений, мудрий у знаходженні доріжок до дитячих сердець педагог допустив таку 
помилку? Адже він не міг не розуміти, що проголошувати це право як принцип аж ніяк не можна, бо в 
школах є тисячі вчителів, які можуть довести й доводять цей принцип до абсурду. Далеко не кожен педагог, 
маючи спеціальну освіту, знаючи душу дитини, може правильно користуватися цим гострим і небезпечним 
інструментом – умінням знайти засіб педагогічного реагування на осудливий вчинок школяра. Вручати ж 
цей інструмент колективу, та ще за тієї умови, коли “парній педагогіці” проголошено анафему – це просто 
небезпечно, цього не можна робити” [17, арк. 8–9]. 

Знайомлячись з листами В.О.Сухомлинського, що зберігаються в Центральному державному архіві 
вищих органів влади і управління України,  зустрічаємось на їх сторінках і з такими думками вченого-
гуманіста: “До того ж треба мати на увазі, що деякі положення педагогічної системи А.С.Макаренка, 
особливо положення, пов’язані з його “педагогічною технікою”, застаріли, їх або не можна застосовувати 
або треба ставитися до них дуже критично. До них відноситься положення А.С.Макаренка про актив. Актив 
колективу в наш час не можна порівнювати з тим поняттям, яке вкладав у ці слова А.С.Макаренко” 
[9, арк. 4]. 

В.О.Сухомлинський застерігав від бездумного прагнення запровадити у шкільне життя буквально всі 
теоретичні висновки із системи А.С.Макаренка, від намагання довести, що все в ній є правильним, а той, хто 
з цим не згоден, – єретик, оскільки Василь Олександрович вважав, що такий підхід наносить велику шкоду 
самій системі видатного вченого, знижує роль того безумовно цінного і неминучого, що в ній є. 

На думку В.О.Сухомлинського, головне у справі застосування ідей і методів А.С.Макаренка має 
полягати не у зовнішньому перенесенні в школу тих чи інших прийомів виховної роботи, що дали блискучі 
результати у практиці видатного педагога, а у творчому вирішенні кожного конкретного завдання 
навчально-виховної роботи у світлі одного із найголовніших принципів А.С.Макаренка – якнайбільше 
вимог до людини і водночас якнайбільше поваги до неї. 
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Погляди В.О.Сухомлинського на проблему виховання особистості у колективі найбільш повно 
відображені у такому педагогічному переконанні павлиського гуманіста: “колектив тільки тоді стає 
виховною силою, коли духовне життя дитини розвивається в декількох колективах, в кожному з яких 
одержує розквіт та чи інша сторона її особистості – здібності, громадянська активність, інтерес до науки, 
знань, мистецтва” [21, арк. 82]. Якщо ж дитина знає лише один, так званий  п е р в и н н и й  колектив, 
наприклад, класу,  то він взагалі може втратити свою виховну силу. На запитання “Чому це так?” вчений дає  
досить переконливу й обґрунтовану відповідь: “Тому, що духовне життя людської особистості винятково 
багатогранне, і його неможливо “охопити” діяльністю якогось одного колективу. В одному колективі учень 
розкриває себе як громадянин, в другому б’є ключем інтелектуальне життя, третій “шліфує” ту творчу 
здібність, яка яскравіше, помітніше всього проявляється в людині. Майстерність і мистецтво виховання 
полягає в гармонії колективів. У такій гармонії, яка відкрила б буквально в кожній дитині її творчу жилку – 
природний задаток до тої чи іншої діяльності. Такий задаток є в кожній людині, і найважливіше завдання 
виховання полягає нині в тому, щоб кожний знайшов себе” [Там само, арк. 82–83]. 

Звинувачення в абстрактному гуманізмі, у всепрощенстві, у “відступництві від Макаренка” було 
несправедливим стосовно В.О.Сухомлинського. Безпідставність  цього доводиться у книзі відомого 
українського вченого-макаренкознавця М.Д.Ярмаченка  “Педагогическая деятельность и творческое 
наследие А.С.Макаренко”. Але найпереконливішим свідченням є висловлювання самого Василя 
Олександровича. Він, зокрема, зазначив: “Я тепер зрозумів, що боротьба проти епігонів Макаренка вимагає 
нині передусім захисту живого Макаренка, захисту духу Макаренка, а захист у тому, щоб відмітати 
формалізм, цитатництво… Ось як я й думаю попрацювати над статтею “На захист живого Макаренка”. 
Хочеться показати, що бути справжнім макаренкознавцем у наші дні – це означає творчо підходити до його 
ідей, розвивати їх, іноді відмовлятися від застарілого” [14, 11].  

Наведені роздуми В.О.Сухомлинського  не можуть бути підставою для протиставлення поглядів цих 
двох видатних педагогів, оскільки їх  доцільніше порівнювати, зіставляти. Можна й потрібно говорити про 
зумовлені соціально-історичними умовами специфічні особливості їхніх підходів. Якщо А.С.Макаренко 
йшов до особистості більше за допомогою колективу, як цього вимагали, а інколи і вочевидь диктували 
тогочасні реальні обставини та контингент вихованців, то В.О.Сухомлинський – від особистості – до 
колективу. Так, у Василя Олександровича, як бачимо, є  ряд критичних роздумів щодо окремих поглядів 
А.С.Макаренка, однак  він в жодному разі не піддавав сумніву суспільно-педагогічної цінності, значущості  
науково-практичного доробку Антона Семеновича. “Я тисячу разів переконаний, – стверджував павлиський 
вчений, –що все живе і творче, що  є у нашій школі, – це дітище А.С.Макаренка” [26]. І в одному з листів 
(1967) до С.П.Заволоки Василь Олександрович також зазначив: “Я завжди  вважав себе учнем 
А.С.Макаренка” [15, 85]. А   колишній директор музею В.О.Сухомлинського у Павлиші П.Д.Зеленгур у 
своїх спогадах про Василя Олександровича наводить  і такі слова павлиського гуманіста: “Мене 
звинувачують у всепрощенстві, в тому, що я відступаю від Макаренка… А для мене Макаренко – святиня. 
Якщо вдуматися, головне в його системі – виховання гармонійно розвиненої особистості. І колектив у 
Макаренка саме для цього призначений. Життя колективу можливе тільки в житті і діяльності розвинених, 
яскраво виражених індивідуальностей” [Там само, 202].  

Отже, у другій половині 60-х років минулого століття за відхід від превалювання ідей колективізму і 
перенесення уваги з колективу на особистість, за відстоювання навчання і виховання без покарань 
В.О.Сухомлинського звинуватили в “абстрактному гуманізмі” і піддали несправедливій нищівній критиці. З 
цього приводу вже відомо і сказано немало. Та найбільшого резонансу у пострадянський період набула 
стаття московської журналістки Г.Давидової “Кто убийца Сухомлинского?” (1994). Їй, колишній 
співробітниці наукового архіву Академії педагогічних наук  Радянського Союзу, вдалося виявити папку з  
трьома документами з особистого фонду вченого секретаря цієї установи. Один з них – підписана 
помічником президента академії В.Кумаріним довідка “О педагогической концепции В.Сухомлинского”. 
Наводимо мовою оригіналу окремі фрагменти з неї:  

“Исходные положения концепции В.А.Сухомлинского заключаются в том, что в развитом 
социалистическом обществе людям якобы начинают мешать отношения сложных “организационных 
зависимостей”, отношения приказа и руководства, подчинения и контроля.  

(…) Демократизм несовместим с ”безоговорочным подчинением“ – таков идеал В.Сухомлинского.  
Проводимый В.А.Сухомлинским пересмотр коренных положений советской педагогики, в т. ч. 

основных принципов теории коллектива, давно заметили и с удовольствием муссируют буржуазные 
советологи. 

(…) Немарксистская трактовка принципа свободы личности приводит В.А.Сухомлинского к глубокому 
искажению целей коммунистического воспитания. Воспитательным идеалам партии, четко определенным в 
документах съездов и выступлениях партийных деятелей, В.Сухомлинский противопоставляет 
экзистенциалистский идеал личности, целиком поглощенный собственным “наличным бытием”. 
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Концепция, которую В.А.Сухомлинский проповедует в ряде органов печати, получила весьма широкое 
распространение в массах учительства и представляет реальную угрозу как сила, поварачивающая 
педагогическое мышление в сторону буржуазной теории свободного воспитания…” [2] 

Апологетів ідеології комуністичного виховання непокоїла хвиля великого інтересу до спадщини 
В.О.Сухомлинського і після його передчасної смерті. Ось лише одне з підтверджень цьому. До 
Центрального Комітету Комуністичної партії колишнього Радянського Союзу надійшов лист від одного з 
невідомих учителів, який чомусь (?) закликав швидше розібратися з “посредственным педагогом”. За 
установленим порядком цей лист було відправлено на розгляд тодішньому президентові АПН СРСР. І за 
його підписом до ЦК КПРС надійшла така відповідь (складена і підписана тим же В.Кумаріним):  

“Рекламирование концепции В.А.Сухомлинского в нашей печати представляется политически и 
педагогически не целесообразным и даже вредным” [Там само].  

У тяжкий період свого життя В.О.Сухомлинський одержував листи підтримки з різних куточків 
колишнього  Радянського Союзу. Так, педагог з Вінниці І.Чернокозов у листі від 10 лютого 1970 р. зокрема 
писав павлиському вченому: “Ви особистість. Особистість – історична! А у справжньої особистості 
неминуче будуть і вороги і  справжні    друзі. Радійте, що це так. Набагато гірше, якщо б творчість людини 
однаково була б байдужою всім! Ви ж заставили багатьох  самовизначитись, задуматись про своє 
ставлення до ідей, які Ви несете і які так сильно впливають на інших. Ви своєю самовідданою працею 
заставили когось потіснитись, особливо тих, хто не зовсім упевнений у моральній виправданості зайнятого 
ними місця!” [12, арк. 9]. 

Ще за життя В.О.Сухомлинського деякі представники педагогічного олімпу, зокрема Академії 
педагогічних наук Російської РФСР,  безпідставно звинувачували українського вченого в тому, що його 
науково-дослідна робота ґрунтується переважно на основі досвіду діяльності очолюваної ним Павлиської 
школи й через те нібито певною мірою була ізольованою від теоретичних напрацювань інших. У відповідь 
на такі безпідставні “закиди” Василь Олександрович, незважаючи на те, що це могло негативно вплинути на 
ставлення до нього, заявив: “…ця обставина всупереч моєму бажанню ставить мене у становище 
противника Академії педагогічних наук, противника неправильних поглядів на роль і місце практики, 
досвіду в розвитку педагогічної науки” [7, арк. 19]. І в одному з листів (1969) до Г.Н.Волкова 
В.О.Сухомлинський висловився так: “знаю, багато хто ставиться до мене як до “чужорідного тіла” у 
“справжній науці”. Я – чорнороб в педагогіці і ним залишусь. Відверто говорю Вам, що ставлюсь із 
зневагою і нерозумінням до тих, хто прагне одержати звання, але нічого не робить для школи. Мені 
видається смішним це прагнення, як смішне воно кожному вчителеві, а я насамперед народний учитель” 
[1, 17]. Таким чином, Василь Олександрович вважав принципово важливим для себе поєднання науково-
дослідної роботи з практичною навчально-виховною діяльністю в школі.  

Слід сказати, що В.О.Сухомлинському нелегко давалось поєднання праці вчителя й директора школи з 
проведенням активної і плідної науково-дослідної роботи. Тому прояви подеколи абсолютно неправильного 
ставлення до використання й узагальнення ним досвіду власної практичної діяльності й досвіду очолюваної 
ним Павлиської середньої школи, на якому він будував свої наукові праці, були необґрунтованими. 
Навпаки, саме завдяки тому, що Василь Олександрович вважав головним у своєму житті  практичну роботу 
у школі, у нього залишились десятки записних книжок з дуже цінними матеріалами, багато цікавих творчих 
задумів і напрацювань. “Я не можу писати про те, чого не знаю, не бачу, в чому не беру участі”, – 
наголошував у цьому зв’язку павлиський вчений [7, арк. 21]. Отже, школа була для павлиського директора 
багатим творчим середовищем  не лише практичної, а й неперервної, плідної наукової діяльності. У цьому 
зв’язку Є.Яворський з Ново-Бузького педагогічного училища Миколаївської області  в листі до павлиського 
вченого писав: “Довго й уважно вивчаючи Ваші статті з різноманітних питань виховання, мимоволі 
доходиш висновку, що в сучасній радянській науці немає більшої за Вас людини, яка поєднала 
теоретичну думку і практичну роботу. Тому дуже потрібно ознайомити нашу молодь, яка у найближчі 
роки стане вчителями, з Вашими книгами” (виділено нами – М.А.) [12, арк. 79]. 

Голова редакційної колегії з видання вибраних творів В.О.Сухомлинського у 5-ти томах і автор 
грунтовної вступної статті про нього О.Г.Дзеверін вже після смерті видатного гуманіста знову ж таки 
намагався також своєрідним чином захистити Василя Олександровича перед офіційними владними 
радянськими органами. “Інша річ, – зазначає Олександр Григорович, – що В.О.Сухомлинський у деяких 
своїх творах не завжди до слів “людяність”, “доброта”, “чуйність” додавав – “наша”, “пролетарська”, 
“комуністична”. Але він, по-перше, вважав, що це само собою зрозуміло, а, по-друге, говорив у цих творах 
про гуманність переважно в зв’язку з вихованням у дітей елементарної, азбучної моральної культури, тобто 
вихованням у дусі тих простих норм поведінки, які вироблені народними масами протягом тисячоліть і 
увійшли в комуністичну мораль” [3, с. 33]. Та, звісно ж, Василь Олександрович  виходив з того, що добро є 
добром, а людяність залишається людяністю у шкалі морально-етичних, естетичних цінностей будь-якого 
народу, незалежно від соціального, політичного становища, національності, раси чи віросповідування. У 
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листі до німецького педагога Юргена Польцина В.О.Сухомлинський, наводячи слова І.Х.Гельдеріна 
“Людина – це бог, якщо тільки вона людина. А якщо вона бог – вона прекрасна”, зазначив: “Я твердо вірю в 
те, що немає і не може бути жодної дитини, яку б могутня сила виховання не зробила прекрасною” 
[24, арк. 15]. 

Авторитет В.О.Сухомлинського як вченого і педагога-практика, великого гуманіста був надзвичайно 
великим. Вивчаючи документи його особового фонду (№ 5097) в Центральному державному архіві вищих 
органів влади і управління України, що становить 1243 справи, ми не раз мали змогу у цьому 
пересвідчитися. Так, психолог з м.Києва О.Т.Губко писав Василеві Олександровичу: “… складаю Вам щиру 
шану і приязнь за Ваш педагогічний і життєвий подвиг” [10, арк. 26]. У листі директора школи з 
Кіровоградщини І.Г.Ткаченка читаємо: “Добре, дуже добре, що Ви є на світі і з ХХІ століття даруєте 
Мудрість і зрілість мислі тим, хто живе у ХХ столітті… Ви – вулкан у педагогіці, Ви – її майбутнє через 
сьогодення” [10, арк. 22]. А ось відзив однієї з матерів: “Як добре, що Ви є на Землі, Людина, з якою можна 
вирішувати свої сумніви і сподівання!” [13, арк. 3]. І  вчений-психолог І.О.Синиця так озивався до 
В.О.Сухомлинського: “Я захоплююсь … Вашим талантом, таким рідкісним для нашої педагогічної науки” 
[11, арк. 21] 

Німецький вчений-педагог В.Іфферт охарактеризував українського вченого як провісника педагогіки 
людяності [див.: 4], а грецький професор Х.Франгос, назвавши директора Павлиської середньої школи 
сучасним Сократом, стверджує, що Василь Олександрович зробив коперниковський переворот у вихованні 
[див.: 25]. В умовах дедалі ширшого розвитку міжнародних науково-освітніх взаємозв’язків і взаємовпливів 
актуального значення набувають і слова американського професора Д.Ларша із статті “Василь 
Сухомлинський: світло зі Сходу лине на Захід”: “Якби ми знали про цього великого педагога в США, може, 
ми б не мали холодної війни. Якби ми знали про його гуманне серце, може, це допомогло б зламати штучні 
стереотипи, які нас розділяли. […]. Його ім’я має стояти поряд з іменами великих педагогів-філософів, 
практиків світової історії педагогіки. Його ідеї та власні приклади змінили сучасну педагогіку  та нашу роль 
як вихователів” [5, 40]. 

Педагогіка В.О.Сухомлинського – це педагогіка серця, дитиноцентризму і толерантності, в основі якої – 
необхідність наблизити процес освіти, навчання і виховання до природи конкретної дитини. Тому вчений 
таку надзвичайно велику увагу приділяє гуманній взаємодії вчителя та учнів як найважливішій складовій 
педагогічної майстерності і творчості. Василь Олександрович – це зразок високої морально-етичної, 
естетичної культури і духовності, одержимо-жертовного покликання жити і творити для підростаючих 
поколінь своєї Батьківщини. 
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Микола СМЕТАНСЬКИЙ 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ  
А.МАКАРЕНКА І В.СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ  

СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 

Серед усіх соціальних інститутів, які впливають на розвиток особистості, сімя відіграє особливу роль. 
Саме в сім’ї закладаються основи ціннісно-мотиваційної сфери особистості, формується її характер. За 
даними американських дослідників, її внесок становить близько 88%. Вплив школи та інших соціальних 
інститутів, враховуючи й церкву,  дорівнює лише 3%. У зв’язку з цим кожен, хто береться за розв’язання 
виховних проблем, змушений рахуватися із впливами сімї на становлення особистості, шукати способи, 
форми й методи ефективного використання її виховного потенціалу. У цьому контексті викликають інтерес 
погляди А.Макаренка та В.Сухомлинського щодо організації  виховання дітей у сім’ї.  

А.Макаренко завдяки своїй “Книзі для батьків”, перший том якої вийшов 1937 року, став визнаним 
авторитетом для педагогів-практиків і батьків у питаннях сімейного виховання. В одній із своїх доповідей 
(22 липня 1938 р.) він відзначив, що після того, як вийшла “Педагогічна поема”, до нього стали ходити всі: 
колишні безпритульники і всілякі бандити, люди, які схибили в житті, навіть ті, які не схибили, але шукають 
якоїсь правди й запитують, як потрібно діяти. Але після “Книги для батьків” він не знав, як урятуватися від 
відвідувачів: почали ходити батьки, тільки невдахи [1, 106].  

У Сухомлинського хоч і не було спеціальної книги для батьків, проте багато його праць присвячені 
саме сімейному вихованню, ролі школи у цьому процесі. І популярність його порад щодо організації 
виховання дітей у сім’ї теж досить-таки велика не лише серед учителів-практиків і батьків, але й науковців. 

Основні ідеї цих двох видатних педагогів по суті справи стали  методологічною основою сімейного 
виховання у вітчизняній педагогіці ХХ століття. Тому й сьогодні науковці, вчителі-практики та батьки 
намагаються знайти у їхніх працях відповіді на найактуальніші проблеми виховання дітей у сімї. 

Аналіз теоретичної спадщини Макаренка та Сухомлинського дає підстави стверджувати, що в їхніх 
поглядах на  сімейне виховання було багато спільного і в той же час дещо відмінного. Зокрема, обидва 
педагоги були переконані в тому, що сімя відіграє надзвичайно важливу роль у становленні особистості. 
“Сімя, – стверджував Макаренко, – найважливіша сфера, де людина проходить свій перший громадянський 
шлях” [2, 186]. Сухомлинський у сімї вбачав перше джерело, з якого починається велика ріка патріотичних 
почуттів і переконань. Він уважав, що у сімї найтоншими доторками батька і матері до дитячого серця і 
розуму пишеться наймудріша й водночас найпростіша, тому що вона доступна кожному батькові, кожній 
матері – сторінка книги, яку всі ми називаємо суспільним вихованням [3, 581–582].   

У педагогічній спадщині Макаренка й Сухомлинського визначено  та обґрунтовано умови ефективного 
виховного впливу сімї на дітей. Серед них особлива роль відводилась батьківському авторитету. Обидва 
педагоги дотримувалися тієї позиції, що лише за його наявності сімя здатна забезпечити повноцінне 
виховання дітей. У зв’язку з цим викликають інтерес їхні пропозиції щодо формування батьківського 
авторитету в сімї. Справжній авторитет, стверджував Макаренко, ґрунтується на громадянській діяльності, 
на громадянському почутті, на знанні життя дитини, на допомозі їй, на відповідальності за її виховання 
[2, 276]. “Наші вчителі, – писав Сухомлинський, – прагнуть у своїй виховній роботі до того, щоб кожний 
учень бачив, відкривав у своєму батькові ті риси, які створюють неперехідні людські цінності – гордість, 
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гідність сімї. Пізнання моральних багатств у власному батькові – нічим незамінні уроки громадянської 
честі”[3, 502].  

Дещо спільними є і методи сімейного виховання дітей. “Ваша власна поведінка, – стверджував 
Макаренко, – вирішальна річ. Не думайте, що ви виховуєте дитину тільки тоді, коли ви з нею розмовляєте 
або повчаєте її, або наказуєте їй. Ви виховуєте її в кожний момент вашого життя, навіть тоді, коли вас немає 
дома. Як ви одягаєтеся, як ви розмовляєте з іншими людьми і про інших людей, як ви радієте або сумуєте, як 
ви поводитесь з друзями і з ворогами, як ви смієтеся, читаєте газету, – все це має для дитини велике 
значення…Батьківська вимога до себе, батьківська пошана до своєї сімї, батьківський контроль над 
власним своїм кроком – ось перший і найголовніший метод виховання” [2, 265]. Він наполягав на тому, щоб 
не відділяти сімейні справи від справ громадських. Активність батьків у суспільстві або на роботі повинна 
позначатися і в сімї, а сімя має бачити політичне й громадянське обличчя батьків. Усе, що діється  в країні, 
через душу і  думку батьків повинно приходити до дітей [2, 264]. 

Подібних поглядів дотримувався і В.Сухомлинський, доводячи, що чим яскравіше світять заслуги 
батька перед суспільством, тим необхідніше синові власне світло. Це світло може запалити батько, запалити 
вогнем власної вірності високим ідеалам суспільства, своєю працею в ім’я цих ідеалів [3, 501 – 502]. 

Багато спільного між Макаренком і Сухомлинським є у поглядах на трудове, естетичне, моральне, 
статеве виховання дітей у сімї. Це до певної міри можна пояснити тим підґрунтям, на основі якого 
сформувалися їхні педагогічні погляди: добра обізнаність із народною педагогікою, кращими надбаннями 
світової педагогіки, глибоке проникнення у дитячу психологію. 

Водночас слід зазначити, що у поглядах Макаренка та Сухомлинського на сімейне виховання 
спостерігаються і певні розбіжності. Зокрема, це стосується методів сімейного виховання. Так, Макаренко 
особливу увагу зосереджував на організації сімї як колективу. “Справжня суть виховної роботи, – писав 
він, – … полягає зовсім не у ваших розмовах з дитиною,  не в безпосередньому вашому впливі на дитину, а в 
організації вашої сімї, вашого особистого й громадського життя і в організації життя дитини” [2, 266]. Тому 
сімя, на його глибоке переконання, обов’язково повинна бути колективом. Втрачаючи ознаки колективу, 
сімя втрачає більшу частину свого виховного потенціалу. Перешкоди на шляху створення сімейного 
колективу можуть бути різні. Одна з найпоширеніших, – вважав Макаренко, – так звана “система єдиної 
дитини” [2, 70]. З позицій сьогодення можна сказати, що Макаренко у цьому питанні був дещо 
категоричним. На його думку, єдина у сімї дитина – це майже трагедія, і виховувати таку дитину 
надзвичайно важко. Антон Семенович радив для тих сімей, де була лише одна дитина, обов’язково брати ще 
одну з дитбудинку. Дещо іншої думки стосовно умов ефективного впливу сімї на виховання дитини був 
Сухомлинський: “…найголовнішим моральним багатством, що має величезну виховну силу, є 
взаємовідносини турботи, взаємовідносини поваги” [3, 438]. 

Особливої уваги Макаренко надавав “формі режимних взаємин” між батьками і дітьми. Одні  батьки, на 
його думку, зловживають умовляннями, другі – різними пояснювальними бесідами, треті зловживають 
ласкою, четверті – наказом, пяті – заохочуванням, шості – покаранням, сьомі – поступливістю, восьмі – 
твердістю. Допускаючи доречність в окремих випадках і ласки, і бесіди, і твердості, і поступливості, 
Макаренко був переконаний у тому, що всі ці форми повинні поступатися місцем перед одною головною, і 
ця єдина і найкраща форма – розпорядження (виділено нами – М.С.) [2, 282–283]. 

Виховання являє собою емоційний контакт вихователя і вихованців.  Як слушно підмітив відомий 
сучасний філософ Мамардашвілі, “Людину можна змусити щось робити, але її не можна примусити хотіти 
це робити”. Виховання, по суті справи, це формування в дитини бажання поводитися згідно із суспільними 
нормами. Тільки за умови глибокої поваги та симпатії між учасниками виховного процесу можливо 
сформувати у вихованців відповідні бажання. На наш погляд, Макаренко дещо недооцінював цю 
закономірність. Так, в одній із своїх лекцій він говорив: “…я з гордістю повинен сказати, що хоч я випустив 
2000 осіб і вони благополучно живуть і працюють, я ніякої особливої любові від них не отримую і дуже 
радий, що вони вийшли вільними людьми,  не отруєними ніякими почуттями до мене, вони живі, свіжі 
люди. Вони мене поважають, але любов ця у всіх законах повинна бути заборонена, тому що поганий 
вихователь скрізь і завжди буде свідомості своєї додавати в гонитві за цією любовю. Любов може прийти, 
якщо ви приємно посміхаєтесь, у вас голос приємний і фізіономія приємна. Хай любов прийде непомітно, 
без ваших зусиль” [1, 110].   

Іншої думки був Сухомлинський. Він дотримувався тієї позиції, що сімя, за висловлюванням 
Ф.М.Достоєвського, створюється невтомною працею любові. На його думку, у ранньому дитинстві людина 
повинна пройти велику школу тонких, сердечних, людяних взаємостосунків. Ці відносини – найголовніше 
моральне багатство сімї [3, 440]. На відміну від А.Макаренка, В.Сухомлинський постійно був глибоко 
переконаний, що ніякий, навіть найідеальніший дитячий садок не може замінити материнської школи або 
надолужити те, що упущено матір'ю і батьком у найтоншій сфері духовного життя людини – у вихованні 
особистості. Тому він велику увагу приділяв вихованню дітей у сім’ї. Звичайно, він не ідеалізував сім’ю у 
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впливах на дитину. Ці впливи, стверджував він, не завжди можуть бути позитивними. Але В.Сухомлинський 
був глибоко переконаний, що, турбуючись про те, щоб мати і батько були тонким, мудрим, духовно 
красивим, одухотвореним високими поняттями про моральну красу скульптором, ми врешті-решт 
турбуємося про душевну делікатність і чутливість дитини, про те, щоб найпотаємпіші куточки її серця 
завжди відгукувалися на добро й красу. Він був глибоко переконаний у тому, що в сімї найтоншими 
доторканнями батька і матері до дитячого серця і розуму пишеться наймудріша і водночас найпростіша, 
тому що вона доступна кожному батькові, кожній матері – сторінка книги, яку всі ми називаємо суспільним 
вихованням. Суспільство – це величезний будинок, споруджений з маленьких цеглинок – сімей [3, 581–582]. 
Саме з цієї причини педагог висловлює своє досить критичне ставлення до спроби організувати в 50-х роках 
загальне суспільно-державне виховання дітей у школах-інтернатах [4, 383]. 

Приклади подібних розбіжностей у поглядах Макаренка й Сухомлинського на сімейне виховання 
можна було б продовжити. Однак для нас суттєво встановити їхню причину і по можливості з’ясувати, хто з 
педагогів ближчий до істини. 

Відмінності в поглядах Макаренка і Сухомлинського на сімейне виховання можна пояснити декількома 
причинами. Зокрема, Макаренко, як відомо, до середини 30-х років критично, навіть негативно ставився до 
сімейного виховання [1, 107]. У рецензії на рукопис “Керівництво для комісій УРСР у справах 
неповнолітніх правопорушників”(1929 рік) він зазначав, що від усіх матеріалів залишається враження 
деякого фетишизму сімї. Приблизно в цей же період Макаренко виступає за розгортання мережі 
дитбудинків, які, на його думку, повинні стати “майбутньою формою радянського виховання” з тієї 
причини, що вони “дають дитині незрівнянно більше того, що може дати найкраща сімя”, крім того, значно 
здешевлюється утримання дітей. У статті “Педагоги знизують плечима”(1932 р.) він доводить, що 
найзручнішим місцем боротьби з важковиховуваністю був дитячий будинок. ”По-перше, це був дійсно 
новий тип дитячого закладу, де найменше можна було боятися залишків старої практики; по-друге, тут не 
втручалася батьківська влада” [1, 107]. 

Ідея виховання дітей у дитбудинках не залишала Макаренка і в середині 30-х років. Він пропонував 
відкрити інтернат для дітей із благополучних сімей. Зокрема, 1936 року від нього надходить пропозиція 
відкрити трудову колонію для дітей літераторів, у якій “поруч із питаннями освіти повинні були б бути 
розв’язані всі питання виховання характеру і фізичного виховання… Адже усім відомо, – стверджував 
Макаренко, – що в цих саме галузях у нашій сімї, навіть культурній, не завжди уміють дати дітям те, що 
потрібно” [1, 113]. 

Однією із причин такого упередженого ставлення до сімейного виховання було й те, що Макаренко не 
мав власних дітей.  Так, на зустрічі із читачами його “Книги для батьків” він сказав: “Товариші, ніколи я не 
думав раніше, що мені доведеться писати “Книгу для батьків”, сам я не батько, дітей власних у мене немає і 
ніколи питаннями сімейного виховання, мені здавалось, я займатися не буду. Але по своїй роботі в трудових 
колоніях і комунах за останні роки мені доводилось отримувати дітей від батьків, правопорушників, 
злочинних дітей, уже не безпритульних, а, головним чином, із сімей” [1, 108–109]. Ще 1934 року в листі до 
Раднаркому УРСР Макаренко, аналізуючи причини безпритульності, констатує “розпад сімї”. У згаданому 
листі він зазначає: “Наш теперішній безпритульний – це не продукт класового розпаду, а продукт розпаду 
сімї. Сімя розпадається тепер значно більше, ніж раніше. Причин цього багато: більш вільна форма сімї, 
відсутність примусового проживання, більш напружений рух людини в суспільстві, більша завантаженість 
батька і матері роботою, відхід жінки від сімейної обмеженості, матеріальні та інші форми суперечностей” 
[1, 108]. 

Є спроби довести, що раптове рішення Макаренка зайнятися проблемою виховання у сімї, а також 
бажання написати саме таку книгу пов’язане із радикальними змінами в суспільно-політичному житті 
країни в другій половині 30-хроків. До певної міри з цим можна погодитись. Так, у червні 1935 р. 
розпочалася кампанія проти абортів, почала збільшуватись кількість дитячих садків, надавалася матеріальна 
допомога молодим матерям, багатодітним сім’ям. У зв’язку з цим посилилась увага і до проблем сімейного 
виховання. Макаренку, відомому вже на той час педагогові, доручили розробити певні рекомендації щодо 
виховання дітей у сімї. Про це він пише в одному із своїх листів 1936 року: “Зараз на два місяці звільнений 
від прямої адміністративної роботи й буду займатися написанням великої книжки, присвяченої ліквідації 
безпритульності. Робота безприбуткова, але все ж цікавіша, ніж сидіти в кабінеті. Крім того, я сподіваюся, 
що книга буде цікава й читабельна” [1, 109]. 

Але аргументи О.Абаринова та Г.Хілліга, що лише під впливом суспільних умов (а також дружини)  
Макаренко починає збирати матеріал для книги, яка повинна була навчити батьків “правильно” виховувати 
своїх дітей, на нашу думку, непереконливі.  Макаренко, можливо, спочатку навіть інтуїтивно відчув, а потім 
уже переконався (і про це сказав у “Книзі для батьків”), що “…виховати дитину правильно і нормально 
набагато легше, ніж перевиховати” [2, 260]. А основи виховання закладаються у сімї. Коли дитина 
приходить до школи, то вже нерідко розпочинається процес перевиховання, котрий, як стверджує 
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Макаренко, “вимагає і більших сил, і більших знань, більшого терпіння…” [2, 261]. Очевидно, що саме з цієї 
причини Макаренко з таким ентузіазмом узявся за написання книги. Зовнішні умови лише пришвидшили 
цю роботу.  

Розбіжності в поглядах Макаренка та Сухомлинського на сімейне виховання пояснюються й тим, що 
вони були представниками різних „філософій” виховання. Більшість методичних прийомів сімейного 
виховання Макаренка добре вписуються в основну формулу біхевіоризму: “стимул – реакція – 
підкріплення”. Ось, приміром, рекомендації батькам, як виховувати дисциплінованість у дітей. “Батьки 
якнайраніше повинні засвоїти спокійний, урівноважений, привітний, але завжди рішучий тон у своєму 
діловому розпорядженні, а діти з наймолодшого віку повинні звикнути до такого тону, звикнути коритися 
розпорядженню й виконувати його охоче” [2, 283]. Далі Макаренко пропонує, щоб батьки навчилися давати 
дітям розпорядження коротко, один раз, з таким виглядом і в такому тоні, щоб ні в них, ні в дитини не було 
сумніву в правильності розпорядження, у неминучості його виконання.  

Педагогічні погляди Сухомлинського більшою мірою співзвучні ідеям гуманістичної психології. 
Особливої уваги він надавав „парній” педагогіці („духовного співробітництва”), індивідуальним бесідам, 
задушевним розмовам і розповідям, особистому прикладу. В.Сухомлинський закликав батьків показувати 
дітям красу й велич моральної поведінки (чесності, відповідальності, працелюбності...) та огидність, ницість 
аморальних учинків і залишати їм право на вибір. Об`єктом виховних впливів, на його думку, має бути  
тонка сфера переживань, почуттів і думок дітей. Виховне завдання батьків він убачав у формуванні в дітей 
здатності до самоаналізу, у тому, щоб спонукати їх задуматися над власними вчинками й самостійно 
зробити правильний вибір. Виховувати, писав він, означає спонукати дітей думати про себе.  

Важливим фактором, який вплинув на формування ідей сімейного виховання як А.Макаренка, так і 
В.Сухомлинського, були їх особистісні якості. А.Макаренко – яскраво виражений екстраверт, вольовий, 
рішучий, комунікативний. У своїх педагогічних порадах він уособлює строгого, вимогливого батька. Така 
орієнтація знайшла відображення в його педагогічному кредо: „Якнайбільше вимогливості і якнайбільше 
поваги до дитини”. 

В.Сухомлинський – ліричний, чуйний, ніжний, за своїм складом інтроверт. Його влада над дітьми 
„материнська”: турбота про психологічний стан дитини, прагнення увійти з нею у тісний душевний контакт, 
зрозуміти її. Педагогічне кредо В.Сухомлинського – самовіддана і безумовна „материнська” любов до 
дітей. “Людину, – писав він, – ми творимо любовю – любовю батька до матері і матері до батька, любовю 
батька і матері до людей, глибокою вірою в красу і гідність людини” [3, 413]. “В ранньому дитинстві 
людина повинна пройти велику школу тонких, сердечних, людських взаємовідносин. Ці відносини – 
найголовніше моральне багатство сімї” [3, 440].   

Як і А.Макаренко, В.Сухомлинський був романтиком. Але якщо педагогічний романтизм А.Макаренка 
динамічний, зорієнтований більшою мірою на зовнішній ефект: чітка організація життя сімї, мажорність у 
стосунках, оптимізм, то романтизм В.Сухомлинського має внутрішній (душевний) характер: розповіді про 
героїчні вчинки, бесіди про моральну красу людини, нетрадиційні форми вдячності батькам. 

Аналізуючи, зіставляючи теоретичні позиції Макаренка й Сухомлинського стосовно організації 
виховання дітей у сімї, мимоволі підходимо до характеристики технократичної та натуралістичної 
концепцій виховання, які знайшли своє яскраве вираження в працях цих двох педагогів. Сьогодні важко 
визначити, яка з них ефективніша. Кожна внутрішньо цілісна, послідовна і за відповідних умов може 
виявитися продуктивною. Тому було б некоректним протиставляти педагогічні погляди на організацію 
сімейного виховання Сухомлинського і Макаренка як гуманістичні та антигуманістичні. Вони є 
представниками двох рівноправних тенденцій у світовій педагогіці. Час від часу одна з них виходить на 
перший план і стає панівною у масовій суспільній свідомості. Тому нам потрібно глибше вивчати й творчо 
використовувати теоретичну спадщину обох видатних педагогів, а також гордитися тим, що саме українська 
земля була місцем їхнього народження і продуктивної діяльності. 
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Лариса БЕРЕЗІВСЬКА 

ТВОРЧА СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО 
ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

Зі зміною суспільної парадигми і в руслі розбудови Української держави істотно оновлюються 
педагогічна наука, зміст освіти й виховання. Поступально еволюційним шляхом відбувається перехід від 
авторитарної радянської до нової дитиноцентрованої шкільної освіти. На думку В.Г.Кременя, в усій справі 
модернізації освіти повинно бути якнайбільше наближення «навчання і виховання кожної дитини до її 
конкретної сутності, її здібностей і особливостей» [8, 7]. Для розв'язання такого важливого завдання погляд 
у минуле є особливо доцільним, щоб в умовах соціально-економічної кризи, політичних баталій сучасності 
не розгубити творчих ідей, які в авторитарно-партійному суспільстві радянської доби не знайшли масового 
запровадження. Ми маємо на увазі педагогічне новаторство, авторські школи, започатковані в ході освітньої 
реформи 1956–1964 pp. 

Історіографічний огляд проблеми свідчить, що творча спадщина В.О.Сухомлинського є невичерпним 
джерелом із різноманітних питань педагогіки. Тому багато років вона є найбільш досліджуваною і притягує 
до себе українських (М.Я.Антонець, І.Д.Бех, Л.С.Бондар, Н.А.Калініченко, О.Я.Савченко, 
О.В.Сухомлинська та ін.) і російських дослідників (М.В.Богуславський, М.І.Мухін та ін.). Ми ставимо за 
мету виявити взаємозв'язок творчої спадщини В.О.Сухомлинського та виникнення громадсько-
педагогічного руху педагогіки співробітництва другої половини 80-х років XX ст. 

Передусім зазначимо, що в ході радянської «хрущовської» реформи стосовно зміцнення зв'язку школи з 
життям  1956–1964 pp., послаблення командно-адміністративної системи в контексті громадсько-
політичного руху шестидесятників, часткової демократизації суспільного життя відкрився простір для 
творчої ініціативи в різних суспільних сферах. Склалося так, що саме протягом зазначеного періоду 
директор Павлиської середньої школи, учений В.О.Сухомлинський, невдоволений авторитарною і 
схоластичною, відірваною від життя школою, розробляє свою педагогічну систему, втілюючи її в численних 
наукових творах («Виховання комуністичного ставлення до праці», 1959; «Виховання радянського 
патріотизму у школярів», 1959; «Формування комуністичних переконань молодого покоління», 1961; 
«Духовний світ школяра», 1962; «Людина неповторна», 1962; «Моральний ідеал покоління», 1963; 
«Виховання особистості в радянській школі», 1965 та ін.). 

Наприкінці 60-х років педагог створив ґрунтовні праці «Етюди про комуністичне виховання» (1967), 
«Серце віддаю дітям» (1969), «Народження громадянина» (1970) та ін., які всупереч офіційній урядовій 
освітній політиці, авторитарно-догматичній школі є глибокими за своїм гуманістичним і педоцентричним 
змістом. 

Суть, підвалини педагогічної системи Василя Олександровича Сухомлинського найповніше й 
найґрунтовніше визначає академік Ольга Василівна Сухомлинська. Зокрема, вона акцентує увагу на таких 
головних розвинутих педагогом ідеях: любов до дитини; розвиток творчих сил кожної окремої особистості в 
умовах колективної співдружності на основі етико-естетичних цінностей, інтересів, потреб; культ природи, 
природа як найважливіший засіб виховання почуття прекрасного і гармонії; розробка демократичних 
педагогічних засобів і методів навчання та виховання (повага, заохочення, зосередження на позитивному, 
моральне покарання); звернення до внутрішнього світу дитини, опора на її сили, внутрішні потенції, 
підтримка і розвиток усього здорового, що є в особистості; розвиток ідеї «радості пізнання», тобто 
емоційного сприйняття процесу навчання; демократизація структури управління навчально-виховним 
процесом у школі (психологічний і педагогічний семінари, школа для батьків тощо) [17, 8]. 

Ми поділяємо думку М.В.Богуславського про вдале поєднання в педагогічній системі 
В.О.Сухомлинського комуністичної переконаності і традицій української народної педагогіки [2, 208]. 
Василь Олександрович Сухомлинський працював в умовах радянської ідеологеми, суть якої полягала у 
створенні радянської культури, асиміляції різних народів у єдиний радянський, що мало стати міцним 
фундаментом радянської державної системи. У цих умовах Павлиська середня школа, тобто практичний 
досвід педагогічного колективу на чолі з її директором В.О.Сухомлинським, як і його педагогічна спадщина, 
стала осередком збереження коріння і витоків рідного народу через відповідно поставлений навчально-
виховний процес у школі, про що ми вже висвітлювали в наших публікаціях [1]. Наведені міркування 
свідчать, що В.О.Сухомлинський у своїх численних працях відновив гуманістичну педагогіку, наповнивши 
її принципом педоцентризму, як і навчально-виховний процес Павлиської школи. У результаті його було 
звинувачено в «абстрактному гуманізмі», що спричинило передчасну смерть, тобто він «став жертвою того 
самого соціалістичного суспільства, яке так безмежно любив» [2, 208]. 
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Загалом Павлиська середня школа під керівництвом В.О.Сухомлинського поступово перетворилася на 
осередок творчості, експериментування, народження нових методів навчання і виховання з метою 
формування всебічно розвиненої особистості. Надалі вона набула статусу авторської школи – школи-
комплексу, школи-родини, школи-радості. Зазначимо, що авторська школа – це експериментальний освітній 
заклад, діяльність якого будується на основі провідних психолого-педагогічних і (чи) організаційно-
управлінських концепцій, розроблених одним автором або авторським колективом [13, 11]. 

Уважаємо, що з появою у ході «хрущовської» шкільної реформи можливості формувати активну, 
самостійну, творчу особистість, виникли й набули поширення завдяки теоретичній і практичній діяльності 
В.О.Сухомлинського педагогічне новаторство в УРСР (О.А.Захаренко, І.Г.Ткаченко), авторські школи 
(Павлиська середня школа, Богданівська середня школа, Сахнівська середня школа та ін.) як альтернатива 
масовій авторитарній школі, де нівелювалася особистість учня. Наголосимо, що поява і розвиток таких шкіл 
свідчили про «прорив» в одноманітній уніфікованій навчально-виховній роботі радянської школи. Ми 
поділяємо думку російського дослідника реформ Е.Д.Днєпрова про те, що «педагогічним прапором часу 
стало ім'я В.О.Сухомлинського, якого пізніше офіційна педагогіка» піддала остракізму за педагогічне 
вільнодумство та абстрактний гуманізм» [6, 49–50]. 

Авторські школи зробили величезний внесок у розвиток шкільної освіти. Вони продовжили 
започатковані традиції в організації навчально-виховного процесу й після поступового згортання 
«хрущовської» реформи, у період наростання стагнаційних явищ як в усьому суспільстві, так і в освіті. 
Коротко визначимо характерні риси їхньої діяльності. 

Вдосконаленню навчально-виховного процесу в Павлиській середній школі (1948–1970), як зазначає 
Н.А.Калініченко, сприяли розроблені В.О.Сухомлинським такі основні педагогічні ідеї: гуманізація 
шкільного життя, гармонійна взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу (педагогів, учнів, 
батьків, громадськості); дидактична система з науково-філософським обґрунтуванням, спрямована на 
індивідуалізацію навчання; розвиток здібностей, обдарувань вихованців; розвиток пам'яті, мислення, 
творчості, фантазії; діти і природа – основа розвитку особистості школяра; громадянське й трудове 
виховання; турбота про здоров'я і фізичне виховання учнів; батьківська педагогіка як складова родинного 
виховання [8, 226–230]. 

Продовжувачем ідей В.О.Сухомлинського був його соратник, педагог-новатор І.Г.Ткаченко, директор 
Богданівської середньої школи №1 Знам'янського району Кіровоградської області (1944–1970). Богданівська 
школа в колишньому Радянському Союзі славилася вдумливою, змістовною, орієнтованою на дитину 
системою навчально-виховної роботи й оригінальною новаторською моделлю трудового навчання і 
виховання [8, 270]. Зокрема, у школі було створено комплекс політехнічної трудової підготовки школярів, 
який охоплював: науково-теоретичну підготовку старшокласників, де провідними виступали природничі 
науки і основи сільськогосподарського виробництва; систему практичних робіт старшокласників у 
технічних гуртках та гуртках сільськогосподарського дослідництва; виконання трудових завдань під час 
навчально-виробничої практики в навчально-дослідному господарстві учнівської бригади [8, 279]. 

Вирізнялася серед шкіл демократичним і гуманістичним змістом, розвитком творчих здібностей учнів і 
Сахнівська середня школа Корсунь-Шевченківського району на Черкащині, яку понад сорок років очолював 
О.А.Захаренко. В основу концепції «школи самореалізації» Сахнівської школи лягло положення про «зміну 
домінанти парадигми з соціально орієнтованої до гуманістично орієнтованої, де особистість розглядається 
як самоцінність, і головною метою виховної діяльності висувається її повноцінний розвиток, а далі – 
зростання соціальної ролі людини» [8, 319]. 

Широку відомість здобув досвід педагога-новатора В.Ф.Шаталова, який у вересні 1970 р. розпочав 
експеримент у 8 класі Донецької середньої школи №13. Учитель розробив новаторську систему навчання: 
змінив структуру уроку (опорний конспект, сигнали), тематичний зміст навчальних програм, методи 
навчання (магнітофонне опитування, груповий контроль, ланцюжкове опитування). Він побудував 
навчальний процес на засадах взаєморозуміння і взаємоповаги між учителем та учнем [22, 136]. З його 
досвідом прагнули ознайомитися тисячі вчителів, але яким працювати «за Шаталовим» не дозволялося 
[2, 268–269]. 

Наголосимо, що авторські школи, у яких панували гуманістичні традиції, творчість, індивідуальний 
підхід до учня, демократичні стосунки вчителя й учня, відрізнялися від масової заполітизованої 
авторитарної загальноосвітньої школи. Вони стали альтернативою й до офіційного директивного 
реформування 60 – початку 80-х років XX ст. 

Зазначимо, що урядові структури офіційно не визнавали новаторства. Причини такого ставлення до 
педагогів-новаторів В.Ф.Шаталов пояснював тим, що проголошення на початку 70-х років XX ст. 
запровадження загальної середньої освіти не було підкріплено ні матеріально, ні науково, але владні 
структури вимагали його виконання. Невелика група вчителів чесно намагалася його виконувати й на фоні 
загальної інертності та фіктивної звітності про 99% успішність учнів таким чином були «прожекторами» 
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[23]. Вочевидь новаторство поступово перетворювалося в альтернативний урядовій освітній політиці й 
традиційній педагогіці рух, що й було основною причиною його ігнорування. 

Отже, діяльність В.О.Сухомлинського як директора Павлиської школи спричинила виникнення 
авторських шкіл, що сприяли розгортанню педагогічної творчості, пошукам шляхів підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу та активізації навчальної діяльності учнів на уроці; 
відродженню гуманістичної концепції виховання, що стало своєрідним містком через період «застою» до 
демократичних змін в освіті в другій половині 80-х років XX ст. 

1985 року педагоги та вчителі-новатори як прихильники реформаторських змін в освіті в руслі 
демократичних перебудовчих суспільних процесів об'єдналися навколо «Учительской газеты». Головний 
редактор газети, шестидесятник В.Ф.Матвєєв і публіцист С.Л.Соловейчик зібрали в підмосковному селищі 
Передєлкіно сім учителів-новаторів: Ш.О.Амонашвілі, (Ш.Волков, Є.Н.Ільїн, В.А.Караковський, 
С.М.Лисенкова, В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинін), які протягом 25-річної експериментальної роботи у своїх 
класах і школах, не знаючи один про одного, розвивали ідеї гуманістичної педагогіки. 

Зазначимо, що педагогіка співробітництва – це напрям у педагогіці як система методів і засобів 
виховання й навчання, що ґрунтується на принципах гуманізму і творчого підходу до розвитку особистості 
[12, 189]. 

Педагоги виступили в «Учительской газете» 18 жовтня 1986 p. з маніфестом «Педагогіка 
співробітництва», лейтмотивом якого стала ідея педагогіки співробітництва вчителя з учнями, що на той час 
за дорученням КПРС була засуджена Президією Академії педагогічних наук СРСР [9, 70;]. Маніфест 
педагогів-новаторів містив такі найголовніші ідеї: співробітництво учителя з учнем; навчання без примусу; 
ідея складної мети; ідея опори; ідея вільного вибору; ідея випередження; творча продуктивна праця; творче 
самоуправління; ідея самоаналізу; колективне творче виховання; співробітництво з батьками та ін. [12, 1–2]. 
Порівнявши основні ідеї педагогічної системи В.О.Сухомлинського та ідеї педагогіки співробітництва, 
можна говорити про їхню співзвучність і спорідненість. 

Проти педагогіки співробітництва виступили вісім радянських академіків з критичною статтею «Союз 
науки и практики» (1986). Вони звинуватили педагогів-новаторів у запозиченні ідей В.О.Сухомлинського; в 
ігноруванні вимогливості вчителя до учня, а отже, і спадщини А.С.Макаренка; зокрема, С.М.Лисенкову – у 
відсутності вимогливості, В.Ф.Шаталова – відповідальності, Ш.О.Амонашвілі – поваги до наукової 
педагогіки, а всіх їх разом – у політичній неблагонадійності тощо. У відповідь В.Ф.Матвєєв у статті «В 
пошуках істини» (1986) доводив, що діяльність педагогів-новаторів широко підтримали різні освітянські 
кола, оскільки «в ній цілісно поєднано передову практику і науку» [16, 1–2; 10, 2]. Він наголосив, що 
справді педагогіка співробітництва ґрунтується на ідеях В.О.Сухомлинського, але в розвивальному аспекті в 
конкретних навчальних методах та методиках. І водночас він зауважив: «Не будемо згадувати, як деякі 
нинішні академіки воювали із В.О.Сухомлинським, як наклеювали на нього ідеологічний ярлик 
буржуазності, некласовості, абстрактного гуманізму» [10, 2]. 

Після оприлюднення змісту педагогіки співробітництва тисячі педагогів усього Радянського Союзу 
почали впроваджувати в практику нові методичні підходи. 

На другій зустрічі педагоги-новатори (селище Цинандалі біля міста Тбілісі, осінь 1987 р.) обговорювали 
проблему демократизації особистості –«розвиток і розкріпачення усіх її здібностей і духовних сил» [5, 2]; на 
третій (Москва, лютий 1988 р.) – розробку механізмів оновлення або методики оновлення школи, 
технологію неперервної педагогічної творчості. На нашу думку, серед багатьох новаційних ідей 
пріоритетною є ідея про те, що «педагогіка співробітництва – не частковий метод, а педагогічне мислення 
епохи перебудови, що ґрунтується на кращих традиціях радянських педагогів» [10, 1–2]. 

Навколо «Учительской газеты» об'єдналися вчителі, відомі вчені, пізніше Тимчасовий науково-
дослідний комітет «Школа», Творчий союз учителів. Матеріали трьох зустрічей педагогів-
експериментаторів були надруковані китайською, словацькою, болгарською, грузинською мовами, але не 
російською, що свідчить про ставлення офіційної політики до громадсько-педагогічного руху – педагогіки 
співробітництва. 

На четвертій зустрічі «Увійдемо в нову школу» (1988) педагоги-експериментатори, педагоги-вчені 
В.В.Давидов, В.П.Зінченко, Б.М.Нєменський, керівник Тимчасового науково-дослідного колективу 
Е.Д.Днєпров, публіцисти В.Ф.Матвєєв і С.Л.Соловейчик обговорювали концепцію нової школи. Вони 
підтримали концепцію, розроблену Тимчасовим науково-дослідним комітетом «Школа». В її основу лягли 
ідеї педагогіки співробітництва на противагу консервативній концепції АНН CPCP [4, 2]. Учасники зустрічі 
узагальнили негативні риси шкільної освіти, проти якої зростав громадсько-педагогічний рух: школа 
пригнічує і ламає дитину; адміністративно-командна система бореться з новим і новаторами, творчими 
вчителями; адміністративно-каральна педагогіка не хоче поступитися педагогіці співробітництва; в учнів 
знизився інтерес до навчання; школа стала бездуховною, руйнує культуру тощо. «Наші діти в небезпеці! В 
школі панує насилля. Дітей звинувачують і ображають старші, на дітей кричать педагоги, школа стає 
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тривожним місцем для дитини...», – такий заклик лунав зі сторінок газети [4, 2]. На нашу думку, 
інноваційний потенціал розробленої концепції школи полягає в проголошенні її основою гуманістичної 
педагогіки як педагогіки співробітництва та педагогіки розвитку. Тобто пропонувалося замість школи, що 
дає знання і вміння, створити школу, яка розвиває дитину, щоб вона могла й хотіла здобути знання і вміння. 

Педагогічний рух за назвою «педагогіка співробітництва» на той час став потужним каталізатором 
перетворень в освіті, у якому брали участь українські педагоги М.П.Гузик, О.А.Захаренко, В.Ф.Шаталов та 
ін. Вони гостро критикували діючу системи освіти, розвиток офіційної педагогічної науки й «вимагали 
демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу, індивідуального підходу до дитини як 
повноцінної особистості, співпраці й співробітництва в процесі взаємодії учителя й учнів тощо» [18, 64]. Як 
зазначає учений М.В.Богуславський, «в дусі партійного вбивства» 1989 р. В.Ф.Матвєєва звільнили з посади 
редактора газети, яку підпорядкували ЦК КПРС, що спричинило розвиток тяжкої хвороби і смерть [2, 272]. 

Порівнявши провідні ідеї творчої спадщини В.О.Сухомлинського та педагогіки співробітництва, 
наголосимо, що вони передусім ґрунтуються на принципах гуманізму, індивідуального підходу до розвитку 
особистості, що їх і поєднує. Наведемо лише кілька конкретних прикладів.  

Проблема індивідуального підходу до учня і його самовираження є наскрізною у спадщині Василя 
Олександровича. Зокрема, він наголошував: «Важливою умовою вираження особистості є те, щоб кожний 
вихованець досяг в улюбленій справі значних успіхів – майстерності, досконалості в праці... Особливу увагу 
ми приділяємо вихованню здібностей, нахилів у тих вихованців, в яких задатки не виражені яскраво. 
Глибоко вірячи в те, що кожна людина може стати поетом, художником в якій-небудь справі...» [19, 176]. 

Саме індивідуальний підхід до дитини, віра в її успіх є стрижнем педагогіки співробітництва: 
«Педагогіка співробітництва спрямована на одне – дати дитині впевненість у тому, що вона доб'ється успіху, 
навчить її вчитися, не допустить, щоб вона відстала й помітила свої відставання» [12, 1]. 

Спираючись на власний досвід, В.О.Сухомлинський вважав, що взаємини вчителя й учнів мають 
ґрунтуватися на співробітництві. Зокрема, він зазначав: «Справжнє духовне спілкування народжується там, 
де вчитель надовго стає другом, однодумцем і товаришем дитини в спільній праці» [20, 10]. Педагоги-
новатори цю ідею розвивають у такому ключі: «Виховуючи співробітництвом співробітництво, ми 
виховуємо колективізм та цілеспрямованість. У співробітництві... глибинно збігаються мета і засоби, 
навчання і виховання» [12, 1]. 

Найголовнішою проблемою школи, батьків в усі часи й нині є проблема навчання без примусу. Про це 
неодноразово писав Василь Олександрович, а саме: «Якщо порівняти розумову працю на уроці з 
повноводною річкою, то її стрижнем, найсильнішою і нестримною течією є вольова активність кожного 
учня. Учитель стає справжнім майстром-вихователем тільки тоді, коли він, вбачаючи в цьому справжню 
гідність особистості, постійно оберігає і підтримує в кожній юній душі палке бажання осягнути все своїми 
зусиллями, пережити горде почуття плавця, що подолав бистрінь пізнання» [21, 300].  «Ми повинні дати 
нашим дітям нові стимули навчання – ті стимули, які лежать у самому навчанні... перед нами лише один 
шлях: ми повинні заохочувати дітей до загальної праці навчання, викликати в них радісне почуття успіху, 
руху вперед, розвитку», - акцентували увагу вчителі-новатори [12, 1]. 

Таким чином, спорідненість ідей є очевидною. Постає питання: чому урядові структури створювали 
перешкоди в діяльності ученого В.О.Сухомлинського, офіційно не визнавали педагогів-новаторів? На нашу 
думку, саме тому, що гуманістична концепція В.О.Сухомлинського, педагогіка співробітництва виходили за 
межі офіційної педагогіки як основи радянської ідеологеми. Ідеї Василя Олександровича могли спричинити 
загальну суспільну демократизацію, а педагогіка співробітництва як громадсько-педагогічний рух за 
оновлення школи стала каталізатором демократичних суспільних процесів у СРСР, в т.ч. УРСР. 

У руслі окресленої проблеми наведемо міркування російського дослідника Андрія Русакова, який 
порівнює ідеї В.О.Сухомлинського та одного із представників педагогіки-співробітництва С.Л.Соловейчика. 
Він доводить, що «в Сухомлинського ми зустрінемо практично всі ті ключові імпульси, якими рухається, 
організовується «Педагогіка для всіх» (педагогіка співробітництва. – Л.Б.) [14, 6]. 

Отже, альтернативна авторитарній педагогіці радянської доби творча спадщина В.О.Сухомлинського, 
побудована на засадах гуманізму, дитиноцентризму, загальнолюдських цінностях, стала джерелом 
громадсько-педагогічного руху – педагогіки співробітництва другої половини 80-х років XX ст., 
представники якої розвинули її у своїх конкретних методичних розробках навчально-виховного процесу. У 
свою чергу творча спадщина В.О.Сухомлинського та педагогіка співробітництва створили підґрунтя для 
освітньої реформи в умовах становлення української державності, творення нової концепції освіти в 
Українській державі на демократичних, національних, гуманістичних засадах. На завершення статті та 
підтвердження наших міркувань наведемо висловлену в 1988 р. думку С.Л.Соловейчика: «наскільки нам 
легше було б з дітьми, коли б усі ці двадцять років теорія виховання йшла за В.Сухомлинським» [15, 1]. 
Звичайно, в одній статті неможливо охопити всі аспекти такої багатогранної проблеми, тому вважаємо 
перспективним напрямом для подальшого дослідження порівняльно-зіставний аналіз ідей 
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В.О.Сухомлинського та представників педагогіки співробітництва (Ш.О.Амонашвілі, М.П.Гузик, 
О.А.Захаренко та ін.), до чого ми й будемо прагнути в наших наступних публікаціях. 
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Світлана БЄЛОВА  

СИСТЕМА ТВОРЧОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 
СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА Г.ШАРЕЛЬМАНА 

Глобальні завдання з оновлення педагогіки ХХІ століття, перехід від репродуктивної системи навчання 
до більш оптимальної, зумовленої нагальними потребами часу й  суспільства – творчої, креативної, – 
передбачають узагальнення і творче використання кращого світового педагогічного досвіду. Аналіз 
наукових і практичних здобутків двох видатних педагогів ХХ ст. – відомого вітчизняного вченого 
В.О.Сухомлинського (1918–1970) та німецького науковця Г.Шарельмана  (1871–1940) – має сприяти 
виявленню  оптимальних основ навчально-виховного процесу, адже співпадіння вектору пошуків обох 
діячів, значно віддалених один від одного в часовому й просторовому вимірах, дозволяє робити висновок 
про об’єктивний характер їхніх наукових розвідок. Важливе значення має й той факт, що запропоновані 
новаторські концепції – не умоглядне, відірване від життя теоретизування, але узагальнення досвіду, 
народженого у процесі тривалої (більш, ніж 30 років) практики шкільної праці. Отже актуальність даного 
дослідження зумовлена гострою потребою сучасної школи в  якісній зміні освітньої парадигми, з одного 
боку, і недостатньою увагою до досвіду попередників, які не лише розробили, але й  втілили у практику 
цілісну систему  розвитку творчих здібностей учнів, – з іншого. 

Метою нашої наукової розвідки є: через зіставлення педагогічних  концепцій В.О.Сухомлинського та 
Г.Шарельмана визначити типологічні  ознаки педагогічної  системи, яка ґрунтується на креативних 
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технологіях і спрямована на формування творчих здібностей учнів, вимоги щодо її існування та  комплекс 
необхідних умов щодо її впровадження в практику вітчизняної школи. 

Якщо педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського в повному обсязі доступна вітчизняним вчителям-
практикам і детально досліджена науковцями (М.Антонець, Л.Бондар, Н.Калініченко), то педагогічні 
відкриття Г.Шарельмана, які були предметом детального вивчення українськими вченими 20-х рр. ХХ ст. 
(О.Музиченко, А.Готалов-Готліб, М.Даденков), лише в останні роки знову повертаються до сучасної школи 
завдяки науковим розвідкам В.Лозової, О.Любарської, О.Пєхоти. Проблема порівняльного аналізу 
педагогічних концепцій В.О.Сухомлинського та Г.Шарельмана залишилася поза увагою сучасної 
вітчизняної науки. 

Відповідно до цього наукова новизна цього дослідження полягає у зіставленні педагогічних спадщин 
В.О.Сухомлинського та Г.Шарельмана в контексті визначення специфіки освітньої системи, орієнтованої на 
розвиток творчого потенціалу особистості. 

Оцінюючи в цілому педагогічні системи В.О.Сухомлинського та Г.Шарельмана, одразу слід зазначити, 
що вони збігаються в багатьох складниках, провідні ідеї авторів часто перегукуються. Водночас програма 
творчого виховання Г.Шарельмана більш радикальна й конкретна, пророблена в деталях завдяки 
спрямованості педагога саме на творче виховання особистості. Крім того, на відміну від 
В.О.Сухомлинського, німецький учений мав можливість упродовж кількох років цілком вільно, незалежно 
від будь-якого зовнішнього впливу, втілювати власні ідеї у практику експериментальних Бременських шкіл 
20-х рр. ХХ ст. 

Основою гармонійного виховання особистості В.О.Сухомлинський та Г.Шарельман убачають гармонію 
виховної роботи [9, 74]. З огляду на це, концепції творчого виховання учнів обох педагогів слід розглядати 
як цілісні системи, в яких необхідним і доцільним є кожний її складник, що перебуває водночас у 
взаємозалежності й органічному взаємозв’язку з іншими. Як відомо, у будь-якій системі вплив кожного 
окремого компонента доповнюється впливом усіх інших складників: «Цілісність системи – принципова 
незвідність властивостей системи до суми властивостей елементів, які її утворюють, і водночас залежність 
властивостей кожного елемента від його місця та функції усередині системи» [5, 12]. Саме тому реалізація 
одного складника виховання особистості необхідно впливатиме на хід і структуру усього навчально-
виховного процесу: розвиток творчих здібностей учнів у педагогічних концепціях В.Сухомлинського та 
Г.Шарельмана пов’язаний з  інтелектуальним, особистісним розвитком, моральною свідомістю дитини. 
Таким чином, для обох педагогів самоцінність становлять не лише творчі здібності особистості, але їхній 
вплив на розкриття і збагачення внутрішнього потенціалу дитини. Саме внесення етичного й морального  
орієнтирів в освітній процес у цілому і, зокрема, – в акт творчості, його органічний зв’язок із 
гуманістичними цінностями становлять основу педагогічних систем В.Сухомлинського та Г.Шарельмана, 
визначають їхні неперевершене значення для розвитку світової педагогіки. 

Оскільки обидва педагоги теж є яскравими творчими особистостями – не лише  вченими, літераторами 
за натурою, але й митцями в педагогіці, – запропонована освітня система має відкритий, динамічний 
характер, передбачає постійний розвиток, удосконалення, готовність до оперативного впровадження 
продуктивних технологій у практику школи. 

З погляду найвідомішого педагога ХХ ст. С.Гессена, творчість у справжньому сенсі цього слова означає  
«створення чогось нового, що й досі не існує у світі».  Релевантною ознакою акту  творчості педагог вважає 
його індивідуальний характер – здатність до самостійної постановки віддалених цілей та вміння напружено  
працювати для їхнього досягнення [2, 116]. Внаслідок цього С.Гессен невисоко оцінює здатність дитини до 
справжньої творчості, адже дитина в силу її вікових особливостей живе тільки в сьогоденні, не може 
відокремлювати мету власної діяльності від самої діяльності [2, 117]. На відміну від цього підходу, для 
В.О.Сухомлинського та Г.Шарельмана здатність до творчості  відіграє провідну роль у структурі 
особистості, є  „вершиною духовного життя людини, показником найвищого ступеня розвитку її інтелекту, 
почуттів, волі” [7, 278]. Обидва педагоги наполягають на тому, що здатність до творчості закладена у 
природі людини, але вона може зникнути назавжди, якщо відповідні здібності не розвивати в дитячі роки. 

Аксіологічний підхід до дитини, внутрішня цілісність її природи зумовлює єдність процесів навчання, 
розвитку й виховання творчої особистості, головними принципами якого є: 

- природовідповідність як урахування природних, індивідуальних здібностей та інтересів дитини. Для 
Г.Шарельмана принцип Е.Кей „vom Kinde aus” („виходячи з дитини”) є основоположним. В цьому напрямку 
працює й В.О.Сухомлинський, який убачає завданням школи знайти в кожному учневі  „живинку” – корінь, 
що живить його духовні сили [7, 324]. Відтак для обох педагогів знання стають не самоціллю, а лише 
інструментом у пізнанні навколишнього, засобом розвитку пізнавальних і творчих сил особистості. 
Принцип природовідповідності передбачає опору в освітньому процесі на продуктивні сили дитини: 
почуття, власний досвід  та інтерес. На відміну від Г.Шарельмана, для якого інтерес дитини є основою 
оптимізації навчального процесу та підґрунтям справжньої творчості, В.О.Сухомлинський не абсолютизує 
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значення інтересу як головного чинника навчання. Обидва педагоги вважають необхідним максимально 
активізувати й розвивати емоції дитини, підкреслюють безпосередній зв’язок (особливо в молодшому 
шкільному віці) між емоціями та інтелектом, з одного боку, емоціями та активною діяльністю – з іншого. 
Але якщо вміння спрямовувати емоції та інтереси учнів у потрібне русло для вітчизняного педагога є 
необхідним складником професійної майстерності вчителя, то Г.Шарельман убачає необхідним у перші 
роки навчання  розвивати саме емоційну сферу дитини навіть за рахунок дисципліни в класі чи відхилення 
від основного напряму навчальної діяльності під час уроку: контрольна з математики  в нього може 
перерватися захопливим спостереженням дітей за першою весняною зливою. На його думку, шлях 
становлення справжньої творчої особистості пролягає саме через розвиток безпосередніх почуттів дитини, 
збагачення її внутрішнього емоційного світу: 

- утвердження суб’єкт–суб’єктних стосунків учня і вчителя в   освітньому  процесі. Саме Г.Шарельман 
1908 року вперше в педагогічній науці застосовує  поняття „співробітництво” і розробляє його 
основоположні принципи. Ідеї педагогіки співробітництва активно відстоює й В.О.Сухомлинський, який 
бачить в ній запоруку успішного навчання, розвитку й виховання дитини; 

- відносна свобода дитини в навчальному процесі. Німецький педагог дотримується більш радикальних 
поглядів щодо свободи дитини, яка для нього є вищою цінністю, метою та умовою навчання і виховання 
справжньої особистості.  У власній практиці вчений проходить певну еволюцію – від надання учням 
необмеженої свободи до визнання необхідності постійного, але непомітного контролю з боку вчителя за 
класом і кожною дитиною окремо (цей контроль діти не повинні відчувати, найважливішим для них є 
впевненість у власній самостійності й свободі). Незважаючи на різне ставлення до принципу свободи учнів, 
обидва педагоги акцентують на необхідності підтримки з боку вчителя, на яку дитина може розраховувати в 
разі необхідності; 

- поєднання різних форм колективного та індивідуального в освітньому процесі. Якщо для 
В.О.Сухомлинського неперевершене значення має  колектив, і він постійно наполягає на гармонії 
особистого та колективного, то концепція Г.Шарельмана зорієнтована  саме на особистість (це підкреслює 
навіть назва напряму, до якого він належить, – „педагогіка особистості”)  [12, 8]. Але незважаючи на різний 
рівень акцентуації в опозиції особистість/колектив, обидва педагоги визнають плідність 
поєднанняколективного та індивідуального в процесі творчого розвитку особистості;   

- спеціальна спрямованість навчання на створення умов для відкриття певного таланту учня, його 
підтримки та розвитку. Обидва педагоги об’єднуються в запереченні виховання  як процесу штучно 
організованих заходів: для Г.Шарельмана головним чинником виховання є „духовно-чиста атмосфера” 
навколо учня, В.О.Сухомлинський неодноразово підкреслює – вихованням є вже самий „спосіб життя” учня 
і вчителя [10, 530].  

Аналіз педагогічної спадщини обох діячів доводить, що необхідними умовами виховання творчих 
здібностей дитини вони вбачають: 

- заміну акцентування на кількісних показниках навчально-виховного процесу в традиційній школі 
орієнтацією на більш значущі критерії – вміння творчо працювати,  всебічний розвиток особистості, які 
важко піддаються оцінюванню; 

- інтеграцію розумового, емоційно-образного й творчого компонента освіти; 
- подолання відчуження дитини від освітнього процесу шляхом формування особистісноціннісного 

ставлення до навчального матеріалу, поєднання знань, навичок діяльності за зразком і творчої діяльності 
дитини; гармонію знань та умінь;  

- формування навичок діяльнісного, аналітичного ставлення до світу як основи наукового світогляду; 
- вироблення системи цінностей, творчих здібностей та емоційної сфери в процесі викладання всіх 

навчальних дисциплін; 
- поєднання змістової цінності навчального матеріалу та процесуального наповнення навчання, 

домінування пошуково-дослідницьких форм засвоєння знань; 
- творча праця як засіб формування і становлення неповторної людської індивідуальності й основа 

гармонійного виховання в цілому; 
- спеціальна спрямованість процесу навчання, коли, за образним висловом В.О.Сухомлинського, 

кожний стає  «талановитим по-своєму». 
Зазначені принципи вимагають докорінної перебудови навчально-виховного процесу, зміни 

спрямування вектора педагогічних впливів: не від учителя до учня, а, навпаки, – від учня до вчителя. 
Відповідно до цього в процесі виховання творчої особистості, на думку педагогів, найважливішим і 
найскладнішим є саме  початковий етап – виявлення індивідуальних здібностей дитини, який вимагає від 
педагога максимального напруження і застосування усього арсеналу професійних і людських якостей. 
Головним завданням учителя є шляхом опори на інтерес та позитивні емоції  подолати відчуження дітей від 
освітнього процесу і педагога, створити атмосферу максимальної довіри та душевного комфорту. Цей 
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процес штучний, кожен раз індивідуальний: навіть попрацювавши багато років у школі, Г.Шарельман 
визнає відсутність готових апробованих рецептів, адже майже неможливо передбачити, у яку мить діти 
максимально розкриються  назустріч учителеві (саме тому при першій зустрічі із дітьми він здатний 
розробити до 18 варіантів початку уроку). На цьому етапі найважливішим для вчителя є вміння спонукати 
до продуктивної праці, в основу якої покладений цікавий творчий задум. Обидва педагоги утверджують 
запорукою успіху своєрідний закон: «Чим цікавіше праця, до якої залучається дитина, тим яскравіше 
розкриваються її здібності, нахили, покликання» [7, 176]. Отже, виявити творчу «живинку» всередині учня 
допомагає широкий спектр запропонованих вчителем засобів стимулювання внутрішніх сил дитини: 
зацікавленість  змістом праці, різними її видами (розумова, художня, фізична та ін.), варіативність 
організаційних форм навчання (індивідуальне, групове, фронтальне). 

Внутрішня цілісність системи творчого виховання учнів у концепціях обох діячів передбачає тісний 
зв’язок урочної та позаурочної діяльності, коли різноманітність шкільного життя припускає можливість 
кожному знайти поле для творчого застосування своїх сил: наприклад, серед великої кількості гуртків у 
Бременських школах були досить екзотичні: картографія, двигуни, морські тварини та ін. [6, 116]. У 
старших класах Бременських шкіл передбачалося навчання ремесел, усі види праці з обслуговування 
шкільного життя: ремонт шкільного обладнання, інвентаря, палітура книг, друк шкільної газети. Отже, для 
того, щоб знайти себе, дитина повинна мати можливість широкого вибору в стінах школи. 

На думку обох педагогів, особливу увагу слід приділити учням, в яких здібності виражені нечітко. 
В.О.Сухомлинський стверджує: якщо в школі панує «загальна атмосфера захоплення працею, людина 
знайде свою працю, галузь виявлення себе» [7, 176]. Обидва педагоги цілком спокійно ставляться до 
ситуації, коли дитина переходить з одного гуртка в іншій: Г.Шарельман навіть припускає можливість 
залишити незакінченою працю, якщо учень втратив до неї інтерес. Для педагога є набагато важливішим, 
щоб дитина знайшла себе і вперше відчула радість творчості, пережила перший успіх, адже саме відчуття 
власних можливостей є міцним засобом вироблення стійкої мотивації до подальшої творчості. 
Продуктивним на цьому етапі може бути не лише надання можливості дитині перепробувати себе в різних 
видах діяльності, але й  зосередження сил у певній галузі, заглиблення в деталі, тонкощі якоїсь однієї справи 
[7, 176].  

Аналіз педагогічної спадщини В.Сухомлинського та Г.Шарельмана доводить, що у власній діяльності 
вони приділяють багато уваги наступним видам робіт: шкільні твори, складання казок, драматизація, гра. 
Для Г.Шарельмана важливим засобом розвитку творчих здібностей учнів є формування в них дійового, 
аналітичного ставлення до світу, пошук самостійного шляху до істини: вміння знаходити навчальний 
матеріал у навколишньому, встановлювати міжпредметні, причинно-наслідкові зв’язки, проводити первинну 
систематизацію, знаходити самостійні відповіді на запитання. Він наполягає на уважному ставленні до 
дитячого пояснення причин певних явищ («Причиною виникнення вітру є рух листя дерев»; «Нічне небо 
чорне тому, що Бог витирає його чорною хмарою») [11, 62]. 

Цікавим є те, що обидва педагоги сходяться високій оцінці  дитячих творів як першому і найбільш 
доступному кроку на шляху розвитку творчих здібностей особистості. Як стверджує В.О.Сухомлинський, 
«шкільна творчість починається із слова… Завдяки цій творчості діти стають чутливими до найтонших 
засобів впливу – до слова і до краси» [8, 507]. Ретельно розроблену Г.Шарельманом методику художнього 
викладання вітчизняний педагог початку ХХ ст. М.Даденков вважає серцевиною його педагогічної 
концепції, в якій якнайкраще проявляється «справжня суть учителя-художника, безмежно відданого дітям і 
глибокого психолога дитячої душі» [4, 37]. Вперше написані під керівництвом Г.Шарельмана і зібрані ним у 
книзі «Der Geburtstag» («День народження») твори, ілюстровані 9–10-річними дітьми, видаються у 
Німеччині, починаючи з 1907 р. Ефективність розвитку художніх здібностей дітей засвідчує і широко 
відомий в Україні досвід В.О.Сухомлинського, який теж неодноразово друкував кращі дитячі твори. 

На наш погляд, у межах цього дослідження доцільно більш детально зупинитися на особистості самого 
вчителя як найголовнішим основі та засобу творчого виховання учнів. В.О.Сухомлинський і Г.Шарельман  
об’єднуються у визнанні значущості саме суб’єктивного чинника освітнього процесу, адже без внутрішньо 
багатої, творчої особи педагога, який цілком віддає себе справі, втрачають сенс усі інші його складники. Як 
зазначає вітчизняний педагог, проблему виховання здібностей, нахилів, покликання не можна розв’язати без 
безпосереднього впливу особистості педагога на особистість вихованців: «Здібності виховуються лише 
здібностями, нахили – нахилами, покликання – покликанням” [10, 562]. Зазначимо, що справедливість цієї 
думки якнайкраще ілюструє  власний досвід обох діячів: саме неабиякий літературний талант, постійна 
здатність до творчості, багатство душі є провідним властивостями їхньої натури, що  забезпечили їм видатне 
місце в історії світової педагогіки.  

Значення особистості педагога в концепції Г.Шарельмана доводить той факт, що у власних 
Бременських школах він надавав перевагу не професійним, а суто людським якостям учителя: навіть деякі 
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професійні помилки він вважав можливим пробачити, якщо вони компенсуються любов’ю до дітей, 
бажанням працювати для них.  

Не зважаючи на певні розбіжності, концепції творчого виховання особистості В.О.Сухомлинського та 
Г.Шарельмана містять наступні спільні системоутворювальні компоненти: 

- переорієнтація моделі освіти із традиційної сцієнтистської на особистісно-орієнтовану, спрямовану на 
розвиток і саморозвиток особистості учня на основі виділення його унікальних природних задатків; 

- створення умов для виявлення та найбільш повної реалізації творчого потенціалу особистості (освітнє 
середовище, що забезпечує індивідуально-творчий характер навчання за допомогою урізноманітнення всіх 
форм урочної та позаурочної діяльності; відносна свобода учнів і вчителя в освітньому процесі; 
гуманістичні  партнерські стосунки учня і вчителя у навчально-виховному процесі); 

- особистість вчителя як домінантний чинник виховання творчих здібностей учнів. Серед професійних 
якостей педагога пріоритетними є любов до дітей, уміння творчо працювати, відмова від стандартних 
методик, постійна здатність до імпровізації. 

Саме тому головною проблемою сучасної школи, без розв’язання якої неможлива кардинальна реформа 
школи й перехід на якісно нові освітні технології, на наш погляд, є кадрове забезпечення. Саме особистість 
учителя, креативність його мислення, творчий підхід до праці й любов до вихованців здатні вплинути на 
оновлення парадигми результатів навчання і виховання. 

Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо в детальному вивченні запропонованої 
Г.Шарельманом методики розвитку творчих здібностей учнів на уроках рідної мови з метою запровадження 
її у сучасній вітчизняній школі. 
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Валентина БОРОВА 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ  ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО 
В КОРИГУВАННІ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ  

Проблема мовленнєвого розвитку дітей є однією з центральних у діяльності педагогічних колективів 
дошкільних навчальних закладів, оскільки оволодіння мовленням як засобом пізнання і спілкування є 
підґрунтям успішного формування гармонійної особистості. 

Наші спостереження та експериментальні дані засвідчили: 26%–38% дітей старшого дошкільного віку 
потребують систематичного педагогічного впливу на вдосконалення звуковимови, координацію рухів 
органів артикуляції, покращення інтонаційної виразності мовлення. У вихователів дошкільних навчальних 
закладів склалася хибна думка про те, що окреслені питання вимагають вирішення лише в роботі з дітьми, 
які мають логопедичну патологію. А. Арушанова, А. Колупаєва, О.Трифонова, К.Крутій, Н.Савінова, 
О.Фальдберг та інші стверджували, що дошкільні працівники успішно можуть розв’язувати питання 
коригування найпростіших недоліків мовлення дітей. У зв`язку з цим є актуальним дослідження теоретико-
методичних засад окресленої педагогічної діяльності.  

Термін ”коригування” мовлення ми диференціюємо від поняття “корекція”. Коригування недоліків 
звукової культури мовлення –  це цілеспрямований вплив педагога на мовлення дітей з метою виправлення 
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вад, що викликані порушенням артикуляції звуків, звуковимови, мовленнєвого дихання, фонематичного 
слуху, орфоепічних норм вимови, сили голосу, темпу мовлення та засобів інтонаційної виразності. 

Реалізація лінгводидактичних ідей, ”мовного заповіту” із багатої педагогічної спадщини 
В.Сухомлинського, людини із всією розмаїтістю інтересів, енциклопедичністю знань, але насамперед  
учителя української мови і літератури, уможливить підвищити ефективність педагогічної діяльності із 
розвитку мовлення старших дошкільників. У багатьох його працях, зокрема “Слово рідної мови”, “Джерело 
невмирущої криниці”, “Рідне слово”, “Слово про слово”, “На трьох китах” та ін, знаходимо відповіді на 
важливі питання: як навчити дитину сприймати, розуміти слово і вдало використовувати його в усному та 
писемному мовленні. 

“Мовленнєва культура людини – це дзеркало її духовної культури. Найважливішим засобом впливу на 
дитину, облагородження її почуттів, душі, думок, переживань є краса і велич, сила і виразність рідного 
слова”, – стверджував В.Сухомлинський, акцентуючи увагу колег та всіх, хто займається вихованням 
підростаючого покоління, на виховному та навчальному потенціалі рідної мови [5, 278].  

Важливо, щоб кожен педагог дошкільного навчального закладу пам’ятав, що ”…в руках вихователя 
слово – такий же могутній засіб, як музичний інструмент в руках музиканта, як фарби в руках живописця, як 
різець і мармур у руках скульптора.  Як без скрипки немає музики, без фарби і пензля – живопису, без 
мармуру і різця – скульптури, так без живого, трепетного, хвилюючого слова немає школи, педагогіки. 
Слово – це ніби той місток, через який наука виховання переходить у мистецтво, майстерність” [6, 160]. 
Вихователь має бути надзвичайно уважним як до власного мовлення, що є зразком для наслідування 
дошкільниками, так і до того, яким чином впливає слово на формування мовленнєвого портрета дитини. 
Важливо пам’ятати, що, за словами  Д.Ельконіна, мовленнєва дійсність, зокрема звукова, є для дитини 
такою ж матеріальною дійсністю, як і предметна, а тому дошкільник оволодіває нею таким же чином, як і 
предметною [9, 11]. Учений переконував, що звукова форма мовлення рано стає предметом пізнання та 
діяльності дитини. Д.Ельконін називав усвідомлення звукової культури мовлення основним якісним 
новоутворенням психічного розвитку дітей п’яти років [9, 225]. Це твердження особливо важливо 
підкреслити, оскільки свідоме ставлення до оцінки, виділення звука в слові є підґрунтям як виховання 
звукової культури мовлення, так і її коригування. Вчений-психолог одним із перших висунув ідею про те, 
що дошкільник досягає такого рівня опанування мови, за якого вона стає не тільки засобом спілкування та 
пізнання, але й предметом вивчення. 

Дитина, яка має певні відхилення у звуковій культурі мовлення (неправильно вимовляє звук або має 
швидкий темп мовлення і т.п.), усвідомлює свою ваду і є особливо чутливою до глузування ровесників або 
зауважень дорослих. Вихователь повинен переконати дошкільника в тому, що завжди можна навчитися 
правильно вимовляти звук, якщо старанно працювати над вдосконаленням вимови в дитячому садку та 
вдома з батьками. Особливо вагомим слово педагога є у випадках, коли дитина відчуває певні труднощі в 
правильній вимові, не може швидко оволодіти новою навичкою і потребує заохочення, підтримки, 
співпереживання.  

У полі зору вихователя повинні бути всі дошкільники групи без винятку, незалежно від їхнього 
мовленнєвого розвитку. Педагогу потрібно добре знати й розуміти вихованця, вміти проникнути в його 
духовний світ, бути чутливим і тактовним під час коригування мовлення. В.Сухомлинський відзначав, що в 
кожної дитини є своя струна, яка звучить на свій лад. Щоб серце дитини відгукнулося на слово вихователя, 
необхідно настроїтися на тон цієї струни. ”Я уже не раз спостерігав, які важкі переживання народжуються в 
дитячому серці, коли дитина чим-небудь стурбована, засмучена, а вихователь не знає про це” [4, 130]. 
Одним дітям, ураховуючи рівень розвитку мовлення, можна запропонувати більш складні завдання, іншим – 
легші, поступово їх ускладнюючи, щоб таким чином підвищити рівень знань, мовленнєвих навичок, умінь 
усіх дітей як здібних, так і тих, які відстають у мовленнєвому розвитку.  

На кожному етапі коригування звуковимови потрібно розвивати в дитини ”чуття мови, звуку”. Тоді 
дошкільнику простіше буде виконувати обов’язкові вправи – ігри з промовлянням окремих складів, слів, 
речень. Оскільки коригування вимови звука неможливе без знайомства дитини із літерою, що позначає звук, 
то доцільно в діяльності враховувати  наступну пораду Василя Олександровича: ”Я домагався, щоб слово 
було для дитини не лише позначенням речі, предмета, явища, а й несло в собі емоційне забарвлення – свій 
аромат, найтонші відтінки. Важливо було, щоб діти прислухалися до слова, як до чудової мелодії, щоб краса 
слова і краса тієї часточки світу, яку це слово відображає, пробуджувала інтерес до тих малюнків, які 
передають музику звуків людської мови, – до літер ” [3, 105]. 

Важливо, щоб мелодика слова захоплювала дитину.  Вона тоді легко могла б виділити значення слова 
лише за різницею в один звук. Як показує практика, нерідко трапляються випадки, коли в дошкільника 
недостатньо розвинений фонематичний слух і виконати завдання нелегко. Педагог, підкреслював 
В.Сухомлинський, повинен розвивати в дітей чутливість до музики природи, що допомагає їм відчути 
звучання слова. Василь Олександрович передбачав цільові прогулянки в природу: гай, ліс, поле і т.п. Щоб 
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полегшити запам’ятовування, наприклад, літери ”ж”, дітям пропонувалося розглянути жука, наслідувати 
його гудіння, намалювати його та літеру ”ж” на аркуші паперу. Окреслена методика давала змогу педагогові 
уникати пояснень біля класної дошки й сприяла невимушеному запам’ятовуванню матеріалу, його 
розумінню, творчій реалізації отриманої інформації. 

У масовій практиці дошкільних навчальних закладів приділяється недостатньо уваги коригуванню 
звукової культури мовлення та методиці її виховання у дошкільників під час прогулянок та інших режимних 
моментів. Результати наших спостережень дають підстави стверджувати, що окремі види роботи  з 
коригування відхилень мовлення можна проводити не лише під час заняття (індивідуального, з підгрупою 
або групою дітей), а також у ранкові та вечірні години. Організована таким чином діяльність допомагає 
інтенсифікувати заняття, спрямувати час на виправлення індивідуальних мовленнєвих відхилень 
дошкільника. 

Серед засобів коригування звукової культури мовлення дітей важливе місце, особливо на етапі 
автоматизації, закріплення правильної вимови, удосконалення виразності мовлення, належать казці. Її 
В.Сухомлинський називав ”свіжим вітром, що роздмухує вогник дитячої думки і мовлення”. Казка, за 
переконанням видатного педагога, – це втілення духовних багатств народної культури. Вона сприяє 
дошкільнику серцем пізнати рідний народ. Слово казки, за В.Сухомлинським, живе в дитячій свідомості. 
Видатний педагог не уявляв навчання не тільки без слухання, але й складання казок. Василь Олександрович 
написав чимало казок та оповідань,  які використовував у педагогічній діяльності. Твори для дітей 
В. Сухомлинського знайшли широке застосування у букварях, книжках для дітей, посібниках з підготовки 
дошкільників до навчання в школі, формування навчальних навичок у молодших школярів. Казки, 
оповідання видатного педагога повною мірою відповідають тим вимогам, що ставляться до творів дитячої 
літератури. Їхній високохудожній зміст спрямований на розв`язання завдань гармонійного виховання 
особистості. Оповідання мають цікавий сюжет, що динамічно розвивається, як, наприклад, у творах ”Яблуко 
в осінньому саду”, “Врятував сонечко”, “Як Петрик розгнівався”, “Чому мама так хвалить?” та ін. [8]. Кожен 
із авторських творів має глибокий моральний зміст, який педагог талановито “вплітає” у сюжет казки чи 
оповідання. Твори для дітей В.Сухомлинського мають чітку та просту композицію, цікаву для сприйняття 
дітьми. Герої казок, оповідань – однолітки-дошкільники, школярі, вчинки і проблеми яких зрозумілі 
читачам.  Якщо ж твір про тваринний чи рослинний світ, то його зміст дає змогу слухачам, читачам пізнати 
нові захопливі сторінки із таємниць природи. Глибокі знання В.Сухомлинським вікових особливостей дітей 
допомогли  педагогові написати твори, які сприяли мовленнєвому розвитку вихованців,  формуванню 
морального досвіду їхньої поведінки. 

Ураховуючи високу оцінку В.Сухомлинським казки, ми вирішили перевірити педагогічну ефективність 
логоказки як засобу коригування відхилень у мовленні дошкільників. 

Логоказка – спеціально створене з метою виховання в дітей звукової культури мовлення оповідання про 
вигадані та фантастичні пригоди героїв. Серед засобів коригування звукової культури мовлення найчастіше 
використовуються твори усної народної творчості, дидактичні ігри, ігри-вправи, чистомовки, швидкомовки, 
вірші, оповідання, казки, режисерські ігри. У педагогічному арсеналі вчителів початкових класів, 
вихователів дошкільних закладів, логопедів ми не виявили спеціальних казок, що могли б 
використовуватися як один із засобів коригування кожного із чинників звукової культури мовлення.  

Аналіз вітчизняної педагогічної літератури показав, що недостатньо теоретико-методичних досліджень, 
розробок з коригування мовлення дітей засобами логоказки. Однак слід відзначити роботу російських 
логопедів Г.Бистрової, Е.Сизивої, Г.Шуйської ”Логосказки” [1] та серію статей ”Логопедичиские сказки – 
помощницы” Т.Сергєєвої у журналі ”Дошкольное воспитание” [2].  Автори обґрунтовують окремі аспекти 
використання казки як засобу корекції дефектів мовлення дітей. У посібнику ”Логосказки” пропонувалися 
казки для роботи за такими розділами програми розвитку й корекції мовлення, як лексика, граматика, 
фонетика. Суттєвим недоліком названої книги є, на нашу думку, відсутність методики використання казок. 
Із передмови дізнаємося, що їх можна використовувати батькам, вихователям, логопедам у роботі з дітьми. 
Але не всі батьки, педагоги знають, як доцільно використовувати запропонований матеріал. 

Т.Сергєєва розглядала логоказку як засіб, що полегшує підготовку до школи дітей, які мають певні 
проблеми в мовному розвитку. Автор стверджувала, що запропоновані казки можна використовувати досить 
широко: ”вихователям вони допоможуть організувати заняття із навчання грамоти, логопедам – на етапі 
автоматизації і диференціації звуків, учителям початкової школи – на уроках читання і розвитку мови” 
[2, 59]. 

До складання казок автор підходить з таких міркувань: кожна казка має бути спрямована на вправляння 
у вимові окремого звука чи групи звуків; читання казок має передбачати виконання певних завдань, 
проведення бесід за їхнім змістом, використання пальчикового театру і т.п.; казки повинні бути невеликими 
за обсягом, простими за сюжетом, адже дитина має їх легко розуміти й переказувати [2, 59]. 
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Зміст творів повинен мати чітке дидактичне спрямування – у кожній казці запланований звук 
уживається досить часто, наприклад, звук [з] у казці ”Звёздный зайчик” використовується 94 рази, [с] – 17 
разів. До кожної казки Т.Сергєєва пропонує завдання і питання. Найбільш типовими з них є, наприклад, 
такі: 

1. Вимов слова із казки, у яких є звук […]. 
2. Слухай музику й малюй зірковий замок, уголос розповідаючи про те, що малюєш.  
3. Уяви, що ти Зірковий Хлопчик, і скажи, що з тобою відбувається? 
4. У тексті обведи колом усі знайдені тобою літери ”з”. 
5. Назви слова казки, які розпочинаються звуком [з]. 
6. Розгадай кросворд за змістом казки. 
7. Слухай казку і кожен раз, коли почуєш слово із звуком […], плескай у долоні. 
8. Згадай слово із звуком [...]. 
Завдання, запропоновані Т.Сергєєвою, різноманітні за способом виконання, сприяють свідомій 

діяльності дітей на виділення певного звука в словах, ними передбачається закріплення звука не лише в 
мовленнєвій діяльності, а й під час художньої діяльності (“Малюй і називай, що ти малюєш” – малювання за 
темою казки). Корисним, на нашу думку, є завдання із обведення колом або закреслення в тексті літери, 
якою позначається звук, що не вимовляє або недостатньо чітко вимовляє дитина. Таке завдання не лише 
сприяє вдосконаленню вимови звука, який дошкільник промовляє під час закреслення, але й попереджає 
помилки в позначенні цього звука на письмі. 

Даючи оцінку запропонованій методиці використання логоказки в розвитку мовлення дітей, можемо 
зробити висновок, що вона містить елементи інноваційного підходу до розв’язання завдань, поставлених 
Т.Сергєєвою, а саме: формування правильної звуковимови, вдосконалення дикції, розвитку фонетичного 
сприймання і зв’язного мовлення, збагачення словника, попередження специфічних помилок на письмі, 
розвитку уваги, пам’яті, комунікативних навичок. 

Щодо коригування звукової культури мовлення старших дошкільників і молодших школярів, то 
запропонована методика вимагає суттєвих і принципових змін: структурування послідовності подачі 
матеріалу відповідно до етапів коригування звукової культури мовлення; принципів організації названої 
діяльності; врахування необхідності коригування, крім звуковимови, інших чинників звукової культури 
мовлення.  

Не викликає сумнівів необхідність написання логоказок українською мовою, оскільки таких ще немає у 
методичній літературі. Перекладені українською, логоказки досить часто не відповідають передбачуваній 
дидактичній меті, оскільки деякі російські слова українською мовою мають абсолютно інший звуковий 
склад. 

Бажано, щоб логоказка мала багаторазове повторення одних і тих же мовно-стилістичних компонентів, 
що сприятиме підсиленню її впливу на емоційність сприйняття дитиною, даватиме можливість оптимізувати 
вправляння у досконалому оволодінні певним чинником звукової культури мовлення. У логоказці мають 
бути діалоги, оскільки вони є матеріалом для вправляння в інтонаційній виразності мовлення. Закінчення 
казки повинно викликати в дитини гарний настрій і бажання виконувати завдання, запропоновані педагогом, 
батьками. 

Коригуванням звукової культури мовлення дітей передбачається, насамперед, виправлення вад 
звуковимови й розвиток мовного дихання. Правильна звуковимова і мовне дихання є підґрунтям для 
виховання інших чинників звукової культури мовлення. 

Коригування звуковимови дітей проводиться за такими послідовними етапами: 
I етап – виконання підготовчих вправ для розвитку губ, язика, м'якого піднебіння. Дихальні вправи. 

Розвиток фонематичного слуху. 
II етап – постановка звука (укладення язика та губ у потрібне положення і правильна артикуляція 

звука).  
III етап – автоматизація (закріплення) звука в складах (закритих, відкритих, між двома голосними). 
IV етап – автоматизація звука в словах (звук на початку слова, у середині і в кінці слова, у позиції зі 

збігом приголосних звуків). 
V етап – диференціація (розрізнення) звука з парним йому звуком у складах, словах. 
VI етап – автоматизація звука у віршах, приказках, казках, оповіданнях, іграх. 
VII етап – автоматизація звука в розмовній мові. 
Логоказка може ефективно використовуватися на І, V, VI етапах. Які ж основні методи і прийоми її 

використання? У коригуванні звукової культури мовлення важливо, щоб дитина мала добре розвинений 
фонематичний слух. На підготовчому етапі постановки звука педагог може запропонувати дошкільнику чи 
школяру взяти участь у дидактичних іграх. Слухаючи логоказку у виконанні дорослого, дитина сплескує у 
долоні або піднімає сигнальну картку тоді, коли почує [...] звук. Важливо застерегти учня від його 
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промовляння, оскільки такий прийом попередить вправляння у недосконалій вимові. Якщо завдання 
виконується успішно, гру доцільно ускладнити: запропонувати дитині виділити певний звук у словах із 
близькими за характером звуками. Найбільш ефективною формою співпраці дорослого і дитини є 
індивідуальні заняття у позаурочний час. 

На V, VI етапах логоказку доречно використовувати для бесід, переказування, інсценування із 
підгрупою дітей, що мають спільні вади звукової культури мовлення. Логоказка може стати підґрунтям 
дидактичних, режисерських, сюжетно-рольових, рухливих ігор, художньої діяльності. 

Наші спостереження свідчать: присутність ровесника підвищує рівень самоконтролю за правильністю 
мовлення. Майстерність педагога у використанні логоказки визначається рівнем інтересу дітей до 
мовленнєвого матеріалу, їхнім прагненням до співпраці з дорослим, потребою в удосконаленні власного 
мовлення. 

Таким чином, логоказка дає змогу підвищити ефективність взаємодії педагога з дитиною, оскільки є 
джерелом не тільки емоційно забарвлених переживань, але й мовленнєвого та морального розвитку. 

Але, як свідчить аналіз педагогічної практики, у сучасній освітній діяльності значення логоказки 
недооцінюється. Педагогам бракує чітких методичних рекомендацій щодо її застосування. Тому 
перспективу подальшого дослідження вбачаємо в обґрунтуванні методичних засад використання логоказки 
в коригуванні звукової культури мовлення дошкільників. 
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Зінаїда ГІПТЕРС 

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ 
ЗЕМЛЯХ:  РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД 

Актуальність історико-педагогічного дослідження економічної освіти дітей та молоді на 
західноукраїнських землях у XIX –  на початку XX століття зумовлена новими вимогами до освіти, у тому 
числі до професійної, до економічного, господарського виховання дітей, учнівської молоді в наш час, а 
розв’язання в практичному плані цієї важливої педагогічної і державної проблеми стає важливим завданням 
сучасної школи. «Виходячи з того і враховуючи, що вільне входження суб’єкта в реальне життя в умовах 
ринкових перебудов стало складнішим, – наголошує І. Ф. Прокопенко, – сьогодні, і тим більше в 
майбутньому, економічній освіті в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах альтернативи не 
існує, бо вона сама, знання і вміння, нею забезпечені, дозволяють вірно розв’язувати проблеми, які 
виникають перед молоддю під час вибору професії, адаптації до умов конкурентного ринку праці і 
соціального захисту від негативного прояву сучасного життя» [10, 3]. 

Метою нашого дослідження є історико-педагогічний аспект становлення економічної освіти дітей 
україномовного населення на західноукраїнських землях. У зв’язку з цим звернемо ретроспективний погляд 
на означену проблему  в історико-педагогічній літературі, адже найважливішою складовою частиною 
дослідної роботи, як зазначав В. О. Сухомлинський, «є не тільки повсякденне теоретичне проникнення в 
педагогічні явища, але й мислений аналіз проблем в їх історичному аспекті». При цьому важливо 
розглянути педагогічні явища в їхньому багаторічному розвиткові; зрозуміти, як наше сьогодення 
закономірно продовжує багатовіковий соціальний, моральний творчий процес. Досліджуючи проблеми 
економічного виховання в їхньому історичному розвиткові, винятково цінним і для теорії, і для практики є 
їхнє висвітлення «на загальному фоні суспільно-політичного, соціального, морального життя суспільства» 
[14, 58–59]. Наголошуючи на значенні історико-педагогічного досвіду для сучасності,  видатний педагог 
зазначав: «Осмислення минулого якраз і необхідне передусім для того, щоб ясніше уявити майбутнє, а від 
розуміння майбутнього багато в чому залежить культура педагогічного процесу сьогодні» [14, 61]. 
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Вітчизняні вчені (С. Г.  Бабенко, С. Д. Гелей, Я. А. Гончарук, С.М. Злупко, Є.О. Лихолат, Я. Й. Малик, 
Р.Я.Пастушенко, О. І. Пенішкевич, Б.М. Ступарик, В. Ф. Чайковський та ін.), науковці зарубіжжя 
(І.Витанович, В. Доманицький, А. Качор, Ю. Павликовський, Є. Храпливий) опублікували чимало праць, 
присвячених освітньо-економічним процесам на західноукраїнських землях та діяльності українських 
педагогів, культурно-освітніх діячів, їхньої педагогічної, наукової, методичної,  громадсько-економічної та 
культурно-просвітницької подвижницької праці. 

В останні роки з проблеми економічної освіти, господарського, кооперативно, трудового виховання 
дітей та учнівської молоді   опубліковано низку історико-педагогічних досліджень (О.Б. Будник, 
А.В. Вихруща, О.Д. Ковальчук, Н.Б. Кривошиї, Р. М. Мачулки, О.С. Падалки, І.Ф. Прокопенка, О. Т. Шпака 
та ін.).  

Зміст сучасного поняття «економічна освіта», за твердженням академіка С. Гончаренка, – це  
«підготовка спеціалістів з планування, обліку, фінансів та інших напрямів економічної роботи в народному 
господарстві, а також для науково-педагогічної діяльності в галузі економічних наук» [3, 111]. 

На західноукраїнських землях, які в ХІХ – першій половині ХХ століття належали в різні періоди  до 
Австро-Угорщини та Польщі,  уряди панівних держав діяли, керуючись принципом «поділяй і володарюй». 
У соціально-економічному плані Галичина була однією з найбільш відсталих частин імперії, у якій 80% 
населення було неписьменним. Це істотно позначилося не лише на економічному, соціокультурному 
становищі українського населення краю, але й на рівні його освіти, змісті відповідних педагогічних ідей 
цього часу. Важливі дослідження цих проблем подають М. Грушевський, Д. Дорошенко, І. Крип’якевич, К. 
Левицький, С. Смаль-Стоцький, І. Франко. 

Історія економічної освіти в Галичині бере початок ще в першій чверті ХІХ століття. У зв’язку із 
розвитком ринкових відносин і початком індустріалізації краю зростали потреби торговельних закладів у 
підготовці фахівців, що спонукало до організації фахового навчального закладу – реальної школи (1825), яка 
готувала «до наук комерційних та реальних». Через 10 років вона отримала статус Академії реальної і 
торговельної, яка 1844 р., після приєднання будівельного факультету університету, перетворилася в 
Академію технічну, пізніше – у Львівську політехніку [12, 87]. У її складі спочатку було й торговельне 
відділення, однак 1853 р. його було перетворено в середню торговельну школу – єдиний тоді середній 
навчальний заклад у Галичині, що готував фахівців комерційної справи. Школа проіснувала недовго, адже 
більшість потрібних торгівлі спеціалістів готували самі купці через систему учнівства. Крамарі, рахівники, 
товарознавці набували фахових знань безпосередньо в крамницях та на торговельних складах. Так 
працювала на перших порах і «Народна торгівля» – перший український споживчий кооператив, метою 
якого, водночас з організацією гуртової торгівлі та забезпеченням товаром українських крамниць при 
читальнях, у громадах та парафіях, а також приватних, були «підготовка й виховання посередника межи 
продаючим та купуючим, то є громади наших, українських купців» [12, 88]. 

Середина ХІХ століття була переломним етапом суспільно-політичної боротьби в Україні, зокрема в 
Галичині, яка стала осередком українського національного руху. У 1870–80-х рр. у Галичині нуртували 
думки, у яких містилися конструктивні поради, спрямовані на залучення збіднілих селянсько-ремісничих 
верств до економічної самочинності й самодопомоги [1,  74–94]. 

Відомий культурно-освітній діяч М. Галущинський зазначав, що «...народ і українське селянство гине у 
безпросвітній тьмі, …а пануючі над нами народи затемнюють нашу національну ідею, наш культурний 
розвиток... Доки ми не змінимо того стану, не усвідомимо і не просвітимо наші широкі маси, доти ми не 
зможемо мати сильної надії на краще і ясне майбутнє» [2, 20]. 

Особливість економічної освіти  в Галичині  полягала в тому, що здійснювалася вона через 
кооперативне шкільництво, яке виникло на базі торговельного. Теоретики і практики кооперативної ідеї 
розглядали фахову економічну  освіту української молоді як важливий чинник соціальної незалежності 
людини, а в майбутньому – творення незалежної держави України.  

Хліборобське шкільництво, уважав Євген Храпливий, треба розглядати «як один із складових чинників 
цілої нашої суспільної агрономії». У той час, коли в 30-х роках XX ст. у нас було, як зауважує автор, 
«хліборобське шкільництво ледве на початках», за кордоном вже був відповідний досвід. До прикладу, у 
США в 30-х роках було 3100 чотирилітніх хлоп’ячих хліборобських шкіл із 80000 учнів і 1023 дівочих 
хліборобських середніх шкіл з майже 42000 учениць. У Чехословаччині, хліборобське населення якої 
дорівнювалося хліборобському населенню наших західних земель, було 976 хліборобських шкіл різних 
типів, які в рік навчали 30 – 40 тисяч учнів. 

На наших західних землях у 30-х роках XX ст. були: 1) однорічна хліборобська (садівничо-городнича) 
школа Товариства «Просвіта» у Милованні; 2) школа «Сільського Господаря», яка вела 1–4-місячні курси 
різних напрямків, у Коршеві; 3) спеціальна молочарська школа «Маслосоюзу» в Стрию, яка здійснювала 
щороку 6-місячний молочарський курс з «енциклопедією господарських предметів»; 4) спроба вищих 
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агрономічних курсів «Сільського Господаря» в маєтку Мирона Луцького в Янчині біля Перемишля (у 
майбутньому – однорічні, для тих, що мають середню освіту).       

Особливу роль у популяризації ідей кооперативного руху відіграли товариства «Просвіта» і «Рідна 
школа», стараннями яких здійснювалися: організація економічних спілок, крамниць, кас взаємодопомоги, 
громадських фондів кредитування; підготовка та випуск періодичних видань і літератури господарсько-
економічного спрямування (як на популярному, так і науковому рівнях); відкриття економічних курсів, 
фахових шкіл, бібліотек. 

Першою українською фаховою школою була Господарська школа в Милованню на Станіславівщині, 
яку відкрило Товариство «Просвіта»  1909 року. До цього часу в Галичині не було ще такої школи – ні 
польської, ні української. Спочатку це був шеститижневий господарський курс, але досвід виявив, що за 
такий строк неможливо дати необхідні знання, тому з 1910/11 н. р. навчання було продовжено до трьох 
місяців. 1912 року в селі Угерці Винявські (Самбірщина) організаційним та матеріальним забезпеченням 
«Просвіти» була відкрита українська жіноча школа домашнього господарства.  

У жовтні 1911 року в Львові «Просвіта» відкрила першу українську Торговельну школу з дворічним 
строком навчання. Крайова шкільна рада, даючи «Просвіті» дозвіл на відкриття цієї школи, поставила 
вимогу, щоб слово «українська» було замінено на «руська». Школа ставила за мету підготовку фахових 
діловодів для економічних спілок, а також приватних купців і підприємців. Торговельна школа 1925 року за 
ухвалою Головного виділу «Просвіти» перейшла під управу «Рідної школи», зберігши назву «Торговельна 
школа «Просвіти» у Львові». 1926 р. школа з дворічної була реорганізована в середню з трирічним строком 
навчання [2, 68–69]. 

Реформа загальної і професійної освіти 1933 року в Польщі передбачала створення різних типів 
фахових шкіл із різним терміном навчання, умовами зарахування і правами. Дво- і трирічні середні 
професійні школи реорганізовувались у фахові гімназії з чотирирічним терміном навчання. У результаті 
реорганізації трирічної Торговельної школи 1937 року почала функціонувати купецька гімназія Товариства 
«Рідна школа» у Львові. У 1938/39 н. р. в цьому навчальному закладі здобували фахову освіту 265 юнаків і 
дівчат, майже 35% учнів становили діти селян. 

Товариство «Рідна школа»  1938 року утримувало, окрім купецької гімназії у Львові, ще чотири фахові 
школи: приватний однорічний курс адміністративно-торговельної підготовки у Львові (100 учнів), 
приватний однорічний торговельно-кооперативний курс для абітурієнтів у Львові (116 учнів), приватна 
купецька гімназія у Станиславові (46 учнів). З 1 вересня 1938 р. однорічна торговельна школа у Яворові 
була реорганізована в однорічну кооперативно-торговельну школу. Для забезпечення матеріальних умов 
роботи цього навчального закладу Товариство «Рідна школа» придбало будинок.  

Відкриття фахових приватних шкіл потребувало значних коштів, а тому товариства «Просвіта», «Рідна 
школа», «Труд», Союз українок та інші вбачали вихід у створенні фахово-доповнюючих шкіл для 
української молоді, яка працює, а також різних курсів і бурс. У 20-х роках Товариство «Рідна школа» мало 
на своєму утриманні шість фахово-доповнюючих шкіл: у Львові (чоловіча і жіноча), Перемишлі (чоловіча і 
жіноча), Тернополі (чоловіча), Станіславові (чоловіча). У цих школах навчалися 644 учні, серед них – 455 
дітей селян. УПТ «Рідна школа» неодноразово зверталося з відозвами до української молоді, щоб вона 
користалася з того, «що має можливість вчитися своєю рідною мовою в українській фахово-доповнюючій 
школі «Рідної школи». 

Товариство «Рідна школа» важливого значення надавало введенню в рідних школах кооперативного 
навчання і  трудового виховання. Про це свідчить досвід організації та проведення шкільних виставок, 
інструкцією було передбачено «віддавати першість експонатам, що характеризують народні витвори 
стосовно домового промислу даного повіту, вироблені учнями при застосуванні вивчення фізики і природи, 
зразки письмові і малюнків учнів по 4  кожного відділу по 1 від найкращих учнів, учениць і по 1  від 
найслабших учнів, учениць». У програмі виставки були секції, починаючи від   дошкільного виховання й аж 
до праці учительської поза їхніми шкільними обов’язками,  «щоб жодна праця учителів у галузі культурно-
освітній не залишилася поза увагою» [16, арк. 4]. 

Питання фахового шкільництва та економічної освіти детально обговорювалося на Першому 
педагогічному конгресі у Львові  2–3 листопада 1935 р. У резолюції конгресу «Господарське виховання»  
наголошувалося, що «Повне національне виховання в усіх ступнях, категоріях і щаблях шкільних і виховних 
установ потребує господарського настановлення і вони є одним із основних програмових елементів. Тому 
освіту вчительства повинно заокруглювати також знання економічних і господарських наук». Було 
вирішено створити при Комісії для промислового шкільництва «Рідної школи», яка існувала ще з 1924 р., 
секцію хліборобських шкіл, яка  дбала б про українські рільничі школи. «Хліборобське шкільництво є для 
нашого українського народу необхідною частиною всієї мережі нашого шкільництва, а зокрема нашого 
фахового шкільництва. Тому треба …збільшувати наплив молоді до державних і приватних фахових шкіл та 
до торговлі й ремесла; для поповнення економічної освіти нашого вчительства видати підручник із 
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загальними економічними відомостями, вказівками на потреби нашої нації в економічній ділянці та на 
можливості їх реалізації; оцінюючи велику виховну ролю навчання кооперації у школах, Конгрес із 
признанням вітає заведення цього навчання у більшості шкіл «Рідної Школи» та взиває решту шкільних 
заведень піти їх слідами» [9, 155–156; 239–240].  

При Головній управі Товариства «Рідна школа» 1932 р. у Львові було засновано «Українську порадню 
для вибору звання». Підсумком певного «етапу на шляху розвитку нашої педагогічної культури» стала 
Перша Українська Педагогічна виставка, що  відбулася у Львові 1938 року [9, 65]. 

Економічна освіта Буковини в XIX – на початку XX століття перебувала в залежності від економічного, 
політичного й культурно-освітнього розвитку краю. У зв’язку з тим, що край довго залишався аграрним, а в 
містечках скрізь були розповсюджені ремесла, на Буковині широко були презентовані нижчі ремісничі 
школи, де дітям давали початкову освіту й навчали якогось ремесла. До них належали державна реміснича 
школа в Чернівцях, нижчі ремісничі школи в Сторожинцях, Сереті, Чернівцях. Збереглися відомості про 
різьбярську школу у Вижниці, кошикарську в Сторожинцях і ткацьку в Чернівцях.  

Метою цих нижчих шкіл було: «через планову, теоретичну і верстатову науку виобразувати фахівців, 
які посягнули би той степінь вмілості, щоб могли відповідно до збільшених вимог сучасності вести 
самостійно промисел». Ці школи готували кошикарів, теслярів, ткачів, різьбярів, працівників у сільському 
господарстві і т. д., котрі після закінчення школи могли безпосередньо займатися промислом та 
сільськогосподарським фахом. Такі школи не давали можливості своїм випускникам вступити ні до вищих, 
ні до середніх навчальних закладів. Тому дослідники історії шкільництва їх ще називають «тупиковими». 
Строк навчання у цих школах тривав від одного до трьох років. При них дуже часто існували скорочені 
курси (від 3 до 10 місяців), де охочі здобували ще допоміжну спеціальність. 

Буковина була благодатним краєм для розвитку сільського господарства, що спричинило відкриття 
агрономічної школи 29 жовтня 1871 року в Чернівцях. 1895 року агрономічна школа була реорганізована в 
середній сільськогосподарський заклад із типовим навчальним планом для шкіл такого типу з трирічним 
строком навчання. Важливою подією в історії розвитку фахової освіти Буковини стало заснування 
Державної промислової школи в Чернівцях, яка відкрилась у листопаді 1873 року. У 1876–1877 навчальному 
році при промисловій школі засновують ще так звану вищу школу, де учні протягом одного семестру могли 
вдосконалювати свої знання з елементарного та вільного креслення від руки, будівельного й технічного 
(креслення машини) [7, 216–218]. 

Суттєвих змін зазнали державна промислова школа, коли із середини XIX століття в краї виникла 
необхідність у кваліфікованих працівниках торгівлі. На прохання буковинського уряду Міністерство освіти 
своїм розпорядженням від 11 вересня 1881 року при промисловій школі з 1883–1884 навчального року 
відкриває підготовчу комерційну школу й трирічне торговельне відділення, а з 1886–1887 навчального року 
на прохання громадськості краю при школі організовується ще теслярське відділення. Державна промислова 
школа була німецькомовною, на 1886–1887 навчальний рік мала три основних відділення: будівельне, 
теслярське й торговельне з трирічним строком навчання та однорічну комерційну, теслярську та промислову 
підготовчі школи [7, 219]. 

Під впливом національного відродження наприкінці XIX і початку XX століття починає зароджуватися 
й українська фахова школа. На жаль, це були нижчі фахові школи, але саме там буковинські діти мали змогу 
рідною мовою здобути добру професійну освіту. Одними із перших рідномовних нижчих професійних шкіл, 
що були відкриті на Буковині, стали Кіцманська (викладовою  мовою була українська) та Радовецька (з 
румунською викладовою  мовою) дворічні рільничі школи, які за основну мету поставили готувати 
«молодих людей, головно мужицьких синів, що скінчили народну школу з добрим успіхом, теоретично і 
практично в той спосіб виобразувати, щоби вони могли селянську господарку самостійно раціонально 
вести».  

На рубежі ХІХ–ХХ століть у краї  відкрито ще цілий ряд нижчих фахових шкіл: малярська школа 
(1899 р.), купецький курс для дівчат у Чернівцях (1903 р.), музична школа товариства «Боян» (1904 р.). У 
вересні 1906 року була створена дворічна ткацька школа в Чернівцях, де діяв чотиримісячний курс для 
селянських дівчат, яким виплачувалася ще щомісячна стипендія у 20 крон. Дівчата, претендентки на 
навчання на цих курсах, повинні були мати основні навики ткацтва, пред’явити шкільне свідоцтво і дозвіл 
батьків. У кожній фаховій школі учні здобували загальну освіту та спеціальну, але жодна з них не давала 
права на вступ до спеціальних середніх та вищих шкіл, окрім промислової та аграрної, незважаючи на те, що 
зміст освіти містив три цикли: загальноосвітній, спеціальний та практичний.  

На розвиток освіти в Закарпатті негативно вплинули шкільні реформи, які почав проводити уряд Марії-
Терези, згідно з «Положенням про виховання і шкільну справу в Королівстві Угорщини і приєднаних до 
нього областях». Угорське королівство було поділене на дев’ять шкільних округів на чолі з окружним 
королівським директором. Закарпаття було виділене в окремий шкільний округ із центром в Ужгороді. У 
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1791–1792 рр. приймають закон, за яким усі школи Закарпаття переводилися на угорську мову навчання 
[5, 33]. 

Уряд Австро-Угорщини і в ХІХ ст. продовжував асиміляторську, колоніальну політику щодо українців, 
забороняв відкривати українські школи, закривав ті, що діяли, переслідував діячів української освіти й 
культури. Шкільна реформа, проведена  1868 року, та прийнятий  1879 року «мовний закон», за яким усі 
школи переводилися на угорську мову навчання, призвів до повної ліквідації українських шкіл  1907 року. 
На початку ХХ ст. на Закарпатті  діяло 3 гімназії (в Ужгороді, Мукачеві, Берегові), 3 технічні школи й 
Ужгородська торговельна школа (1915).  

Із уходженням Закарпаття (Підкарпатської Русі) до складу Чехословаччини розвиток шкільної справи в 
краї дещо змінився. Демократизація у галузі освіти характеризувалася стимулюванням національного 
відродження. У Генеральному Статуті на виконання рішень Сен-Жерменського договору зазначалося, що в 
школах Підкарпатської Русі мовою навчання буде народна, як і офіційною мовою взагалі; будуть 
«якнайскорше організовані русинські школи». «Кажда дитина мае право на просвещеніе на материнськом 
языке, что едино есть природно и правильно. И Ческословенская република с огромными финансовыми 
жертвами сію человеческу и природну идею вводит в жизнь», – констатували факт заснування рідномовних 
шкіл педагогічні джерела дещо пізніше [6, 9]. 

Під впливом ідей європейської педагогіки, зокрема Г. Кершенштейнера, ідею побудови трудової школи 
обстоювали передові освітянські діячі Закарпаття Ф. Агій, А. Волошин, С. Кириченко, О. Маркуш, 
П.Міговк, І. Тромбола та ін. Школа, що виховує до самостійного життя, що ублагороднює розум і серце 
дітей, слугує інтересам власного народу – такою повинна бути трудова школа, переконаний О. Маркуш 
[4, 138]. 

Значний вплив на розвиток економічної освіти в Закарпатті справило товариство «Просвіта» 
Підкарпатської Русі, створене в Ужгороді 1920 року за прикладом Галицької «Просвіти», яке ставило собі за 
мету культурне й економічне піднесення народу в моральному й патріотичному дусі. Статутом 
передбачалося, що товариство «буде видавати книжки, писані в народном язиці, закладати читальні, … 
господарські і промислово-ремісничі товариства, школи і курси, бібліотеки і музеї, буде стреміти до 
утворення одного національного музею і літературно-наукового кружка цілої Підкарпатської Русі. Буде 
будувати і удержувати народні доми,  де … устроювати промислово-господарські і етнографічні виставки» 
[13, арк. 18]. Проте на державному рівні в ставленні до українського народу, освіти дітей і молоді мало що 
змінилося. Свідченням того стали Резолюції, ухвалені першим культурно-національним з’їздом 
народовецької молоді в Ужгороді 7 липня 1929 року, де, зокрема, зазначалося: «5. Жадаємо засновання 
руської-української середної господарської школи на Підкарпатській Руси. 6. Жадаємо засновання руського-
українського університету в Ужгороді, який би міг стати на чоло нашого культурно-національного життя. 
7. Жадаємо усунення великоруських і чеських підручників, заводжуваних систематично до наших середніх 
шкіл, а ними також і тих професорів, котрі або не знають, або не хотять знати нашої мови» [11, арк. 1–2].  

Наголошуючи на ролі й значенні кооперативної ідеї у справі поліпшення економічного та культурного 
життя трудящої людини, економічної освіти дітей і молоді, культурно-освітні діячі Закарпаття зверталися із 
закликом до народних учителів. «Конкретна праця учителя на кооперативному полі, –  читаємо у статті 
інженера Володимирова, – мусить проявлятися в слідуючих формах: І. К о о п е р а т и в н а  с а м о о с в і т 
а. Щоби учити треба цьому з початку навчитись. Щоби пропагувати кооперативні ідеї треба знати, розуміти 
ідею кооперації, її історію, її значіння, її прінціпи організаційні і її практику. П. К о о п е р а т и в н а  п р а ц 
я  у  ш к о л і. а/ Вища підготовча праця. Учитель мусить ступнево, крок за кроком прищеплювати, 
розвивати соціяльний інстинкт у дітей та молоді йому дорученої. … б/ Нища підготовча праця. Учитель 
мусить познайомити  дітей та молодь з ідеєю кооперації, її користю. Учитель мусить поширювати між 
дітьми книги на кооперативні теми, кооперативні плакати, оповідання на кооперативні теми, мусить нарешті 
засновувати по школах шкільні кооперативи та обовязково влаштовувати екскурсії на більш зразково 
поставлені кооперативи… Приклад багатьох країн, приклад розвитку світової кооперативної армії, приклад 
братньої країни Галичини, де кооперація працює в зовсім подібних умовах, як  на Підкарпатської Руси, 
показує, що може зробити кооперація, кооперативна ідея, перетворена в конкретне життя. Ці приклади 
показують, як вона підносить добробут мас, нищить злидні некультурності,  підносить й розвиває соціальну 
структуру та свідомість народних мас, як також підносить їх силу проти усіх злиднів» [15, 26]. 

Отже, однією з особливостей українського кооперативного шкільництва, економічної освіти дітей і 
молоді на західноукраїнських землях у XIX – на початку XX століття, на наш погляд,  було те, що його 
становлення відбувалося в умовах відсутності держави. Крім того, істотної руйнації зазнали й віковічні 
традиції, соціально-економічні, культурні зв’язки з українцями, які перебували під владою Російської 
імперії. Усе це значно послаблювало можливості розвитку економічної освіти дітей і молоді в означеному 
вище регіоні, негативно позначалося на впровадженні в освітню практику ідей народності, 
культуровідповідності, ідей інтеграції і диференціації. 
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З цією особливістю пов’язана й наступна: ініціювання й поширення ідей економічної освіти, 
кооперативного шкільництва відбувалося переважно не на урядовому рівні, а на рівні громадського 
подвижництва. Прогресивні громадські й культурно-освітні діячі Галичини, Буковини, Закарпаття були 
свідомі того, що на шляху розбудови кооперативного шкільництва відкривається реальна можливість 
матеріального й духовного відродження, знаходження і самоствердження національної ідентичності. 
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Тетяна КРАВЦОВА, Володимир МЕТЕЛЬ 

ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ ДИТИНИ В ПОГЛЯДАХ 
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ПРЕДСТАВНИКІВ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ 

ПЕДАГОГІКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
(ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) 

В умовах переходу до особистісно зорієнтованого виховання орієнтація на гуманістичні та 
демократичні принципи в усіх сферах людської життєдіяльності викликали до життя необхідність 
організації комплексних досліджень, що проводяться фахівцями різноманітних дисциплін, які вивчають 
людину. Людину вивчають і філософія, і соціологія, і педагогіка, і психологія, і фізіологія, але ці науки 
проводять свої дослідження незалежно одна від одної. Виникає складне завдання – налагодити 
взаємозв’язок результатів, що досягнуті цими науками. Досвід такого зв’язку яскраво демонструють 
дослідження природи дитини, її розвитку, що проводились у ХХ столітті. Запропонований 
реформаторською педагогікою принцип цілісного вивчення дитини був достатньо продуктивним у 
методологічному плані, оскільки зорієнтував психологів, фізіологів, педіатрів, соціологів і педагогів на 
синтезування наукових даних та об’єднання зусиль.  

У цілому реформаторська педагогіка відіграла важливу роль у розвитку психолого-педагогічної науки. 
Її представники рішуче висловлювалися за тісний зв’язок педагогіки з дитячою і педагогічною психологією, 
за необхідність вивчення вікових та індивідуальних особливостей дитини.  

Сьогодні перед ученими стоїть завдання зосередити зусилля на комплексній розробці актуальних 
проблем формування особистості, що можливо здійснити за допомогою знання дитячої природи. У пошуках 
найбільш сприятливих умов розвитку дитячої індивідуальності сучасна педагогічна наука все частіше 
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звертається до досліджень природи дитинства провідних педагогів ХХ століття, зокрема, як до спадщини 
представників реформаторської педагогіки, так до творчості В.Сухомлинського. Ця зацікавленість 
закономірна, оскільки й представники реформаторської педагогіки і В.О Сухомлинський здійснювали 
спроби розв’язати проблеми, котрі гостро встали сьогодні.  

Окремі аспекти дослідження природи дитини В. Сухомлинським розкриті в працях Є. Андреєвої, 
І. Беха, Л.  Бондар, С. Карпенчук, Т.  Когачевської, М.  Левківського, М. Стельмаховича, Б. Тартановського 
АІ.  Слюсаренка, З. Шевців, К. Юр’євої. 

Зауважимо, що і в поглядах представників реформаторської педагогіки, і в спадщині В.Сухомлинського 
простежується спільна думка, що знання природи дитини впливають на поведінку дитини з метою зміни цієї 
поведінки, а також ідеї про нове тлумачення індивідуального підходу, суть якого полягає у тому, щоб у 
системі освіти йти не від навчального предмета до дитини, а від дитини до навчального предмета йти від 
можливостей дитини з урахуванням потенційних можливостей, які необхідно розвивати, удосконалювати, 
збагачувати.  

Це зумовлює актуальність дослідження протягом останнього часу педагогічної спадщини як 
представників реформаторської педагогіки, так і педагогічної спадщини В.О Сухомлинського. Отже, мета 
цієї статті – дослідити та порівняти особливості вивчення природи дитини представниками реформаторської 
педагогіки та В. Сухомлинським. 

Ідеї щодо особливої природи дитини та педоцентризму є спільними для представників усіх течій 
реформаторської педагогіки та В. Сухомлинського. Ідея педоцентризму трактувалася представниками 
реформаторської педагогіки як зорієнтованість навчально-виховного процесу на дитину, її потреби й 
можливості, а не на цілі й інтереси дорослих. У цій ідеї представники реформаторської педагогіки вбачали 
успіх розвитку дитини не завдяки пристосуванню її до навколишнього середовища, а через розкриття 
„вільної особистості, яка приносить в цей світ свої ідеали [1, 57] 

Так, Д.Дьюї виступав за практичну спрямованість виховання, пропонуючи розв’язувати його завдання 
за допомогою спонтанного розвитку дитини та враховуючи особливості її природи: “Дитина – це початкова 
точка, центр і кінець всього. Треба зважати на її розвиток, її зростання бо лише він може слугувати 
мірилом” [4, 8]. Е.Мейман робив акцент на тому, що „вся справа виховання із його цілями узгоджується з 
дитиною”[6, 13]. Р.Штайнер указував, що із сутності дитини, яка розвивається, випливає правильність 
постановки проблем виховання.  

На ідеї педоцентризму ґрунтується заснована С.Холлом педологія – комплексна наука про дитину. Вона 
об'єднує усі галузі знань, пов'язані з дослідженням дитячого розвитку, у ній дитина є центром 
дослідницьких інтересів багатьох професіоналів: психологів, педагогів, біологів, педіатрів, антропологів, 
соціологів. Представник цього напрямку П.Блонський підкреслював, що „увага до дитячої особистості 
зовсім не означає культу дитини, нестійкої, неврівноваженої істоти... Наша вихідна фраза повинна означати 
інше: увагу до формування  в дитині особистості, увагу до тих динамічних законів, які керують побудовою 
та організацією здорової врівноваженої особистості майбутньої людини” [2, 15]. 

Подібні погляди були притаманні і В.Сухомлинському, який створив теорію особливої природи 
дитинства й власну філософію дитячого щастя, “Дитинство – найважливіший період людського життя, не 
підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того, яке було 
дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло до розуму й серця з навколишнього світу, – від 
цього значною мірою залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк” [13, 15], – уважав видатний 
педагог, будуючи власну модель виховання у початковій школі. Визначимо характерні особливості цієї 
системи. 

В. Сухомлинський наголошував, що спочатку потрібно вивчити природні особливості, пізнати душу 
дитини, “навчити учня жити”, прищепити основні моральні закони, засади нового світогляду, а потім 
переходити до вивчення основ наук.  

 По-перше, В. О. Сухомлинський виходить з ідеї спорідненості дитини і природи й засновує на 
цьому процес пізнання, розвитку індивідуальних здібностей через організоване спілкування учнів з 
природою. 

 По-друге, реалізація ідей щодо особливої природи дитини в цей період заснована на принципах 
гуманізму, добра й ненасильства.  

 По-третє, у побудові концепції щасливого дитинства В. О. Сухомлинський відійшов від ідей 
класичного холізму й наблизився до педоцентризму, особливо популярного в наші дні. Як відомо, 
педоцентричні ідеї заперечують авторитаризм у будь-якій формі, визначають пріоритетність 
індивідуальноособистісних інтересів учнів. 

Ці погляди знайшли свій подальший розвиток у творчості В. Сухомлинського, який поєднував ідеї 
гуманістичного педоцентризму з єдиною системою колективного виховання. У наші дні подібний підхід 
набуває усе більшої популярності. Він характерний для поширеної у світі сучасної вальдорфської школи, де 
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ставиться завдання поєднання цілісності процесу виховання, єдності ролі інтелекту й емоцій у ньому, з 
принципом індивідуального вивчення дитини, її темпераменту, характеру.  

Спроба поєднати загальні й специфіко-індивідуальні інтереси, цінності людей, як однаково важливі, 
робиться у філософії і педагогічній концепції прагматизму. Д. Дьюї, один із засновників цього напряму, так 
висловив свої погляди: “Співробітництво, яке в класичній французькій формулі зветься братством, такою ж 
мірою входить у поняття демократичного ідеалу, як і особиста ініціатива” [16, 44]. Прагматизм розглядав 
інтелектуальні й моральні якості людини, як такі, що закладені в її унікальній природі, і їхній розвиток 
пов’язує з індивідуальним досвідом людини. Отже, виховання – процес зростання й розвитку природних 
здібностей та індивідуального розвитку людини. Відтак, теорія проблемного навчання Д. Дьюї пов’язує 
навчання з потребами (інстинктами) учня, розглядає його (навчання) як результат задоволення природної 
потреби в знаннях. На відміну від поглядів В. Сухомлинського, тут більше біологізації.  

Безумовно, близькими за духом системі В. Сухомлинського є  погляди представників “вільного 
виховання”. Серед них слід відзначити сучасну В. Сухомлинському систему вільної праці С. Френе, де 
метою виховання проголошувався всебічний розвиток особистості, процес навчання організовувався 
відповідно до природних, вікових потреб та індивідуальних здібностей дітей вільним вибором ними об’єкта 
діяльності [3], а також технологія саморозвитку М. Монтессорі, у якій головна увага надається незалежності 
й самостійності учня, повністю відсутні навчальні програми, виховання ґрунтується на основі уявлень про 
дитячу природу. 

Ідея цілісності людини стає загальновизнаною у кінці XIX – на початку ХХ століття у багатьох науках і, 
як наслідок, у реформаторській педагогіці формується завдання комплексного дослідження дитини. На 
науково-гуманістичну концепцію спираються у своїх поглядах як представники реформаторської 
педагогіки, так і В.Сухомлинський, за якою дитина – істота, у які цілісно поєднані соціальні, біологічні і 
етично-духовні начала.  

Один із представників реформаторської педагогіки В.Лай уважав, що дитину слід розглядати „як юну 
форму людської живої істоти, котра проходить через певні метаморфози, як певну єдність психологічних 
прихильностей, як психологічний організм, який будучи членом життєвого середовища існування, 
розвивається з боку останнього” [5, 81]. Е.Торндайк вважав за необхідне вивчати природу, причини та 
цінність всіляких змін, які відбуваються в людському організмі. 

Р.Штайнер указував, що основою педагогічних пошуків є насамперед тричленність людського 
організму. Він виходив з того, що єдиний тілесний образ організму людини та дитини виникає із взаємодії 
одна з одною трьох основних систем: нервово-чуттєвої, ритмічної, системи обміну речовин і кінцівок. Крім 
того, Р.Штайнер підкреслював, що не тільки нервова система, а вся тілесність як єдине ціле утворює 
фізичну основу душевного життя дитини. 

Такі представники реформаторської педагогіки, як В.Бехтєрев, П.Каптерєв, П.Лесгафт, І.Сікорський та 
ін. прагнули синтезувати знання про дитину, поєднати методи різних наук, виробити цілісне розуміння 
дитини на базі комплексного підходу до розуміння її проблем. І.Сікорський, зокрема, зазначав, що всебічне 
вивчення природи дитини дасть можливість гармонійно розвивати її особистість В.Бехтерєв на основі 
досліджень вищої нервової діяльності людини намагався створити об’єктивну антропологічну базу 
педагогіки. Його праці були спрямовані на те, щоб пояснити, що таке людина, як і за якими законами 
розвивається її психіка, як запобігти ненормальним явищам у розвитку людини, як краще використати 
дитячий вік людини для її освіти, як краще спрямувати її виховання, зберегти особистість від занепаду 
інтелекту й моральності.  

Слід відзначити, що саме в цих підходах до вивчення розвитку дитини як певної цілісності та в 
пріоритетних складових її природи погляди представників реформаторської педагогіки різняться. Так, 
А.Біне, П.Лесгафт, Е.Торндайк уважали основою розвитку біологію дитини, а пешочерговим у становленні – 
фізичний та психічний розвиток.  

Інші вчені (Д.Дьюї, О.Залужний, Р.Штайнер) перевагу надавали дослідженню соціальної сторони 
сутності дитячої природи, а пріоритетним уважали соціальний розвиток дитини. Проте всі згадані педагоги 
прагнули розглядати дитину цілісно (у власній інтерпретації цього поняття) та вивчати її комплексно, у 
взаємозв’язку складових частин. 

Подібні погляди до проблеми співвідношення індивідуального й суспільного в природі дитини та 
вихованні були притаманні й В.Сухомлинському. Видатний педагог розв’язував цю проблему в традиціях 
філософії ноосфери, де визначається неподільний зв’язок людини й людства. Учений також розв’язував це 
питання на користь суспільних інтересів, уважаючи, що вміння жити для людей – шлях справжнього 
патріота й громадянина Він був переконаний, що одним з головних способів соціалізації людини повинно 
стати моральне самообмеження: “Той не людина, хто в роки дитинства і отроцтва не пережив мудрого і 
мужнього стану, коли треба, необхідно відмовитися від бажання, здійснення якого обіцяло стільки 
задоволень” [9, 568].  
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В. Сухомлинський, розглядаючи дитину як соціально-природну істоту, приділяв багато уваги 
колективному вихованню. Проте проблему надмірної соціалізації, поглинання особистої свободи 
суспільством В. Сухомлинський розв’язав у меті й основному завданні своєї системи: вихованні всебічно 
розвиненої особистості. Лише така гармонійна особистість буде в змозі вільно задовольнити свої потреби, 
реалізувати індивідуальні здібності, а, отже, отримати духовну свободу. Саме поняття свободи при цьому 
має дві складові: по-перше, це вміння контролювати себе, панування власної волі над потребами; по-друге, 
поняття особистої свободи розглядалося В. Сухомлинським з урахуванням природи дитини: “З дитинства 
ми утверджуємо в свідомості дітей переконання в тому, що справжня свобода, самостійність – це 
насамперед турбота про загальне благо, чуйне, дбайливе ставлення до інших людей – рідних, близьких, а 
потім і до “далеких” співвітчизників” [11, 157].  

Відзначимо, що в реформаторській педагогіці способи розв’язання основних педагогічних проблем 
ґрунтувалися на результатах психологічних досліджень, індивідуальні здібності дітей розглядалися як вияви 
уваги, пам’яті, вольових процесів, особливості відчуття, сприйняття, дослідження дитячого характеру, як 
вияви дитячої активності та діяльності. Крім того, вивчення індивідуальних властивостей дитини 
розглядались, як наявність  у неї обдарованості та інтелекту. Найбільш активно дослідження обдарованості 
та інтелекту дитини здійснювали Е.Торндайк, Е.Мейман, А.Біне, В.Штерн, Е.Клапаред, А.Нечаєв, 
І.Сікорський та ін.   

При вивченні психічної природи дитини представниками реформаторської педагогіки були створені 
умови для виявлення здібних дітей, проте не встановлено єдиного критерію, за яким визначали 
обдарованість дитини: одні вважали головною ознакою увагу, інші – пам'ять, мислення.  

Вивченням дитячих відчуттів займалися А.Куссмаль, В.Прейєра, А.Біне, А.Нечаєв, І.Сікорський, 
В.Бехтєрев та ін. Зауважимо, що чимало психологів та педагогів займалися проблемами дослідження 
пам’яті. На думку В.Лая, будь-яка дитина, навіть необдарована, здатна більше запам’ятати, ніж доросла 
людина. Експериментальні дослідження пам’яті в дітей проводили також А.Біне, Д.Болдуїн, Е.Мейман, 
В.Лай, О.Нечаєв.  

Не менш важливого значення представники реформаторської педагогіки надавали дослідженню 
мислення в дітей. Так, у центрі наукових інтересів Е.Клапареда було мислення та етапи його розвитку в 
дітей. Він (як пізніше і його учень Ж.Піаже) фактично ототожнював розвиток мислення з психічним 
розвитком, а тому критерієм періодизації дитинства він розглядав перехід від одного виду мислення до 
іншого.  

Деякі дослідники розвиток мислення в дітей розглядали нерозривно від розвитку мови. На думку 
В.Прейєра, дитина здатна мислити й без слів, але дослідження такого мислення, як і мислення тварин, 
викликає великі труднощі [8, 70]. Тому розвиток у дитини мислення починається з оволодіння мовою.  

Зауважимо, що кращі праці з вивчення мови в дітей належать Е.Мейману, В.Штерну, В.Бехтєреву, 
І.Сікорському. Ними було встановлено, у якому порядку в дитини з’являються слова різного значення, яким 
чином дитина вчиться зв’язувати слова в речення, як впливає на розвиток мови дитини середовище, у якому 
вона живе та інші, важливі для педагогіки проблеми. Зокрема, І.Сікорський показав значення мови та 
письма для розумового розвитку дитини, сформулював зовнішні та внутрішні завдання розвитку мови. 

Особливу увагу представників реформаторської педагогіки привертало вивчення дитячого характеру. 
Цю проблему досліджували П.Каптєрев, О.Лазурський, П.Лесгафт та ін. Систематичне вивчення характеру 
дитини дало змогу їм зробити висновок, що ядром особистості є спадкові індивідуальні задатки, які 
виявляються в ранній період життя, а психофізіологічна організація дитини повинна бути більш важливим 
фактором при її вихованні, аніж середовище. 

Наразі слід відзначити, що й В.Сухомлинський приділяв велику увагу вивченню природи психіки своїх 
учнів. З цією метою у Павлиській середній школі з 1965 року з ініціативи В. Сухомлинського й під його 
керівництвом було започатковано роботу психологічного семінару. Аналіз протоколів засідань цього 
семінару, які зберігаються в Педагогічно-меморіальному музеї В. Сухомлинського, демонструє широкий 
спектр досліджуваних учителями питань загальної, вікової, педагогічної та соціальної психології, котрі 
торкалися найрізноманітніших сторін навчально-виховного процесу. Кожне засідання психологічного 
семінару передбачало розгляд теоретичного і практичного питання. Як завжди, “практична частина” 
присвячувалася розгляду психологічної характеристики окремого учня. В. Сухомлинський прагнув залучати 
своїх колег до вивчення індивідуальних психологічних особливостей кожного учня для їхнього подальшого 
врахування в навчально-виховному процесі. 

Педагоги досліджували найрізноманітніші вияви психічної діяльності учня: особливості сприймання, 
мислительних процесів, емоційного життя, темпераменту тощо. У характеристиках простежується 
висвітлення як негативних, так і позитивних виявів поведінки дитини. Природа стає першим об’єктом 
дослідження в процесі спілкування з нею учнів. При цьому вчитель використовує ці взаємини для 
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закладання основ не тільки розумового, а й морального, естетичного, фізичного розвитку своїх учнів, 
створення дитячого колективу.  

Чимало представників реформаторської педагогіки зосереджували свої дослідження на шкільному віці, 
оскільки цей період є етапом інтенсивного розвитку індивідуальних особливостей (інтелекту, характеру) та 
становлення дитини як соціальної істоти. У розробці підходів до вивчення дитини С.Холл акцентував увагу 
на різних вікових періодах. Він уважав, що „чим молодша дитина, тим ближче ми повинні підійти до неї, 
вивчити її, а в цій роботі допоможе одне: знайомство зі всіма законами природи – глибинної філософії 
життя” [15, 8]. 

Зауважимо, що в “Школі радості” В.Сухомлинським було організовано спілкування дітей з природою. 
У цей час виконувалася визначальна функція у виявленні педагогом у процесі спостереження 
індивідуальних здібностей, нахилів, задатків учнів, вивчення індивідуальних особливостей процесів 
сприймання, мислення, розумової праці, здоров’я. Усе це сприяло ефективно організовувати процес 
навчання в шкільні роки й реалізовувати одну з головних складових принципу природовідповідності – 
врахування індивідуальних потреб і здібностей дитини при організації процесу виховання. Отже, головне 
призначення вивчення природи дитини в поглядах видатного вченого  – сприяти розвитку індивідуальних 
здібностей, творчого мислення, фізичному загартуванню, заохоченню до навчання, адаптації до шкільного 
життя.  

Відзначимо, що погляди В.Сухомлинського щодо дослідження підлітків подібні до поглядів засновника 
педології С.Холла. Відмінності особливо помітні як у сфері психіки, моральних почуттів, у сфері 
світосприйняття, так і в розумовому та психічному розвитку. В.Сухомлинський відмічав: ”Залежно від того, 
в яких умовах виховується підліток, якими джерелами пізнання, мислення, бачення світу живились його 
думки й почуття в роки дитинства, його або обурює зло, що коїться на його очах, і радує добро, або ж він 
байдужий і до зла, і до добра” [10, 287].  

На думку С.Холла, юнацький вік має велику вагу як практичну, так і теоретичну, оскільки ”перед нами 
весна життя, коли душа проходить через відродження, коли дитина в нормальних умовах переходить від 
егоїзму до альтруїзму і коли з’являється підлеглість індивідуума расі”.  

Крім того, С.Холл указував, що “юнацький вік є фізіологічним відродженням; у цей період 
розвиваються нові риси характеру та нові страждання, органи і клітини; хлопці та дівчата стають 
самостійними й повинні присвячувати свої інтереси спільним справам і питанням; закінчується життя 
індивідуума й розпочинається життя раси” [14, 88]. Саме в юнацькому віці в дитини розвиваються 
остаточно й закріплюються суспільні інстинкти.  

На відміну від представників реформаторської педагогіки, зокрема С.Холла, В.Сухомлинський 
підкреслював особливість мислення підлітка: “прагнення співвідносити все, що відбувається в 
навколишньому світі, що вивчається в школі, читається в книжці і т. д., зі своєю особистістю, з внутрішнім 
світом думок, почуттів, переживань” [10, 312]. На його думку, виховання в цей період повинно будуватися 
передусім на врахуванні природних особливостей підлітків, пов’язаних з їхнім анатомо-фізіологічним 
розвитком, статевим дозріванням. В. Сухомлинський був переконаний у необхідності статевого виховання, 
врахуванні нерівномірності розвитку дівчат і хлопців, у колективному вихованні, у демократичних 
стосунках вчителя з учнями.  

Великою мірою погляди щодо вивчення дитини в старшому шкільному віці показана Василем 
Олександровичем у рукописі монографії “Виховання юнацтва”. Головною метою виховання у старших 
класах, на переконання вченого, є врахування саме природних нахилів і здібностей учнів.  

Таким чином, ми можемо зробити висновок про необхідність забезпечення в педагогічному процесі 
всіх основних напрямів становлення особистості дитини. Дисгармонія особистості, життєві проблеми 
виникають, як свідчать наші дані, головним чином, через те, що в процесі навчання і виховання основні 
напрями не розвиваються  відповідно до природи дитячої особистості. Іншою причиною є те, що ми 
називаємо “педагогічною самовпевненістю” вчителя, коли він без достатнього знання учня проектує його 
особистість так, як йому здається правильним, і добивається здійснення свого проекту.  

Перераховані ідеї щодо вивчення природи дитини як у поглядах представників реформаторської 
педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття, так і погляди видатного вітчизняного вченого лише 
визначають точку відліку руху освітніх систем адекватно до природи особистості. Їхнє розгортання може 
дійсно призвести до принципової зміни педагогічної системи в напрямі її олюднення і гуманізації.  
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Людмила ЗАЛІТОК, Павла РОГОВА 

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ У БІБЛІОГРАФІЇ 

Бібліографія як наука, становить  важливу частину необхідної сучасному суспільству інформаційної 
культури. Про це свідчать і справедливі нарікання на адресу Інтернету, де посилюється безлад і 
недосконалість багатьох його пошукових програм. 

Російський бібліограф Д. Д. Іванов у кінці 90-х років підкреслював, що бібліографія є складовою будь-
якої науки і в сукупності – органічною частиною всієї науки в цілому. На його думку, бібліографія охоплює 
підготовчий етап будь-якого наукового дослідження, мов би підсумовуючи літературу з предмета цього 
дослідження. Це той інструмент збереження знань, який створює його змістовий каркас [1, 7–34]. 

Особливе місце в класифікації бібліографії займає біобібліографія. За визначенням українського 
фахівця Г. М. Швецової-Водки, біобібліографія – це бібліографія, яка обліковує твори певних авторів, а 
також літературу про них, тобто вона враховує як «формальну» ознаку документа – прізвище автора, так і 
змістову – відомості про цього автора та його твори, що є в будь-яких документах [4, 150–151]. 

Біобліографія – це інтелектуальна візитна карточка творчої особистості. За допомогою 
біобібліографічного покажчика можна не тільки легко зорієнтуватись у працях тієї чи іншої персони, але й 
простежити зміни творчих пріоритетів автора в різні роки, вивчення, поширення й актуалізації його 
спадщини. Видання можуть видаватися як за життя особистості, так і після. 

Василь Олександрович Сухомлинський належить до найвидатніших постатей як української, так і 
світової педагогіки. З його ім’ям пов’язані подальший розвиток і піднесення сучасної педагогічної науки. 
Його книги стали настільними для науковців, учителів-практиків, вихователів, їхніми дійовими 
помічниками. 

Доробок ученого різноманітний, відмітна риса творчості – комплексний підхід до будь-якої проблеми, 
поєднання наукових інтересів із завданнями практики. Про педагогічні погляди педагога, про його життя і 
творчість написані численні книги, наукові статті, про це свідчить друкована продукція біобібліографічного 
спрямування, присвячена Василю Олександровичу, а саме: покажчики, рекомендаційні списки літератури.  

Уся біобібліографія почала виходити після смерті В. О. Сухомлинського, на початку 70-х років були 
здійснені певні спроби вивчення його наукового доробку.  

На увагу заслуговує бібліографічний покажчик, упорядкований співробітниками Львівської обласної 
науково-педагогічної бібліотеки, який був виданий 1976 року. Покажчик складається із семи розділів, у 
середині яких матеріал згрупований за тематикою педагогічних ідей В. О. Сухомлинського. Покажчик 
розкривав фонди Львівської науково-педагогічно бібліотеки й частково видання Кіровоградщини [8]. 

У 70-ті роки були здійснені спроби вивчення спадщини В. О. Сухомлинського поза межами України. 
Зокрема, про це свідчать бібліографічні розвідки в Калінінграді, Чебоксарах, Алма-Аті, Ростові-на-Дону, 
Бресті. Так, на допомогу тим, хто вивчав педагогічну спадщину В. О. Сухомлинського, Калінінградським 
обласним відділенням педагогічної спілки РРФСР 1974 року було видано бібліографічний покажчик 
(1976 р. – перевидання), який, крім хронологічного списку праць В. О. Сухомлинського та літератури про 
нього, містив розділ «Основна проблематика праць В. О. Сухомлинського», котрий давав можливість 
висвітлити особливості педагогічних ідей В. О. Сухомлинського [1]. 
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Дослідження показало, що святкування ювілеїв з дня народження В. О. Сухомлинського активізувало 
дослідження творчої спадщини педагога. Так, 1973 року до 55-річчя від дня народження 
В.О.Сухомлинського співробітниками Кіровоградської обласної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської 
була здійснена спроба бібліографічного опрацювання спадщини педагога за 20 років (1952–1972 рр.). 
Бібліографічний покажчик містив короткий нарис педагогічної діяльності В. О. Сухомлинського, видання та 
публікації творів педагога, літературу про життя та діяльність вчителя [9]. Одночасно викладачем 
Чуваського державного педагогічного інституту М. М. Нікадровим було підготовлено тематичний 
бібліографічний покажчик. При підготовці бібліографії використовувалися книжкові літописи, покажчики 
літератури з народної освіти за 1950–1972 роки, були вімщені статті з періодичних видань колишнього 
Радянського Союзу та республіканських газет [2]. 1978 року до 60-річчя від дня народження 
В. О. Сухомлинського співробітниками бібліотеки Казахстанського педагогічного інституту ім. Абая 
підготовлено рекомендаційний покажчик. Бібліографія охоплювала документи, видані тільки російською 
мовою. Вони в покажчику розміщені за темами, тому праці, у яких В. О. Сухомлинський розглядав декілька 
педагогічних проблем, повторювались [11]. Співробітниками бібліотеки Брестського державного 
педагогічного інституту ім. С.О. Пушкіна до ювілею В. О. Сухомлинського було підготовлено 
рекомендаційний список літератури. Він містив документи російською та білоруською мовами [10]. 

Проаналізовані бібліографічні праці розкривають перші спроби бібліографічного опрацювання творів 
В. О. Сухомлинського та літератури про нього. Цінним для нас і сьогодні є те, що в перші спроби 
бібліографічних розвідок творчості великого українського педагога В. О. Сухомлинського були внесені 
документи, надруковані поза межами України, що сприяє розширенню бібліографічних досліджень про 
відомого педагога. 

Джерелом нашого дослідження стали три біобібліографічні покажчики: «В. О. Сухомлинський: 
Бібліографія творів» (1978 р.), «В. А. Сухомлинский. Биоблиография» (1987 р.), «В. О. Сухомлинський. 
Бібліографія: 1987–2000 рр.» (2001 р.), які вирізняються своєю повнотою, інформаційністю. Всі три 
біобібліографії викликали великий інтерес педагогічної громадськості до особистості В. О. Сухомлинського 
та його педагогічних ідей як в Україні, так і за її межами. 

Кожен біобібліографічний покажчик – це результат копіткої праці сім’ї Сухомлинських (дружини – 
Ганни Іванівни та доньки – Ольги Василівни) з надрукованими матеріалами, багато яких знайдено глибоким 
бібліографічним пошуком. Ганна Іванівна не лише постійно займалася бібліографічною роботою, а стала 
упорядником п’ятитомного зібрання та окремих творів В. О. Сухомлинського. Ольга Василівна так згадує 
про маму: „Про неї рідко згадують. Батько відійшов рано, а мати – вдова лишилася, щоб за нього донести 
спільний хрест. Майже до останнього подиху вона впорядковувала рукописи, нерозшифровані записи, 
допомагала облаштовувати Державний педагогічно-меморіальний музей батька" [2, 9]. На думку академіка 
О. В. Сухомлинської, те, що зробила її мама, під силу хіба що цілому дослідному інституту. Отже, 
упорядники біобібліографії В. О. Сухомлинського Ганна Іванівна та Ольга Василівна прагнули не тільки 
скласти якнайповнішу бібліографію видатного педагога, а й показати його творчий доробок та 
впровадження ідей в практику роботи освітянських закладів як України, так і за кордоном. 

Перша біобліографія В. О. Сухомлинського «В. О. Сухомлинський. Бібліографія творів», яка вийшла 
1978 року, не мала розділів, вона містила хронологічний та алфавітний переліки друкованих праць педагога, 
виданих за період з 1945 по 1977 роки й налічувала 818 позицій. Матеріали були подані в хронології, а в 
середині року – за видами видань (книги, статті, рецензії та видання іноземними мовами). Назви праць 
В. О. Сухомлинського, які вийшли мовами народів колишнього Радянського Союзу, перекладено 
українською мовою, а назви праць, опублікованих за кордоном, подано відповідними іноземними мовами та 
в перекладі українською. Описи окремих праць у покажчику супроводжуються відповідними рецензіями та 
відгуками. Подано їх за алфавітом прізвищ рецензентів. Відкривала покажчик вступна стаття кандидата 
педагогічних наук В. З. Смаля «Творча спадщина В. О. Сухомлинського», у якій проаналізовано основні 
аспекти творчого доробку великого педагога. Допоміжний апарат біобібліографії складається з 
«Алфавітного покажчика праць В. О. Сухомлинського» та «Основних дат життя і діяльності».  

Це видання було першою спробою зібрати й засистематизувати творчий доробок В.О. Сухомлинського. 
Покажчик став підгрунтям для укладання більш повної біобібліографії великого українського педагога. 

Другий покажчик «В. А. Сухомлинский. Биобиблиография» вийшов 1987 року. В основу його була 
покладена грунтовна картотека праць В. О. Сухомлинського та матеріалів про нього, укладена 
Г. І. Сухомлинською. Ця картотека налічує понад 3000 назв і нині зберігається в читальному залі Фонду 
В. О. Сухомлинського Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського.  

Покажчик доповнював перше видання: були внесені твори В. О. Сухомлинського з 1945 року, які не 
ввійшли до першої бібліографії й охоплював видання творів самого педагога та матеріалів про нього до 1986 
року. У другому покажчику ускладнилася структура, він уже складався з восьми розділів, кожний з яких мав 
підрозділи. Матеріали в межах підрозділів групувалися за хронологічним принципом. Упорядниками був 
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здійснений відбір і класифікація матеріалу за видами видань. Бібліографія, ретельно систематизована 
укладачами, налічувала 2211 видань. 

До першого розділу «Твори В. О. Сухомлинського» увійшли праці педагога, видані за зазначений 
період. Це – вибрані твори, тематичні збірники, книги, статті із періодичних видань, художні твори, рецензії, 
листи, аудіозаписи. Необхідно відзначити відмінність цього покажчика від попереднього тим, що художні 
твори, написані педагогом, у цьому виданні були виділені в окремий підрозділ і подавалися мовами видання 
(українською та російською). Публікації рецензій розміщувались у підрозділі «Рецензії» та подавалися після 
опису кожного рецензованого твору за часом його видання. 

У другий бібліографічний покажчик були введені нові розділи, а саме: «Переклади творів 
В.О. Сухомлинського», який складався з підрозділів: «На мовах народів СРСР», «На іноземних мовах в 
СРСР» та «На іноземних мовах за кордоном». Переклади творів В. О. Сухомлинського розміщені за 
алфавітом мов. Література, видана в Радянському Союзі іноземними мовами, розміщена в хронологічному 
порядку за видами видань. 

Глибину розкриття бібліографії педагога засвідчує те, що в покажчику зафіксовані навіть уривки із книг 
або статей В. О. Сухомлинського, які були видані за кордоном і видавалися під назвами, взятими довільно. 
При відсутності інших відомостей, а також неможливості ідентифікувати текст упорядники подавали тільки 
назви публікацій. 

Розділ «Література про життя та діяльність В. О. Сухомлинського», який був уведений у другий 
покажчик, висвітлював матеріали про життя, творчий доробок та наукову спадщину видатного педагога, 
методичні рекомендації з вивчення та творчого його використання, перелік науково-практичних 
конференцій, семінарів, присвячених В. О. Сухомлинському. Також подано назви дисертацій на здобуття 
вчених ступенів кандидата та доктора педагогічних наук, у яких досліджувалися ті чи інші аспекти 
педагогіки В. О. Сухомлинського. До покажчика було введено нові розділи «Увічнення пам’яті 
В.О. Сухомлинського», «В. О. Сухомлинський у літературі та мистецтві» та «Публікації про творчість 
В.О. Сухомлинського за кордоном». 

Заслуговує на увагу допоміжний апарат біобібліографічного покажчика, який складається з таких 
алфавітних покажчиків: алфавітний покажчик педагогічних праць В. О. Сухомлинського; алфавітний 
покажчик художніх творів В. О. Сухомлинського; алфавітний покажчик радянських авторів праць про 
В.О.Сухомлинського; алфавітний покажчик зарубіжних авторів праць про В. О. Сухомлинського та 
алфавітний покажчик міських, районних та багатотиражних газет. Аналіз допоміжного апарату цього 
покажчика дав підстави до такого висновку – складові допоміжних покажчиків містять у собі вагому 
інформацію, що сприяє у цілому розкриттю змісту біобліографічного видання та більш повному розкриттю 
творчої спадщини В. О. Сухомлинського.  

Отже, проаналізувавши другий біобібліографічний покажчик, можна стверджувати, що це видання 
порівняно з першим значно доповнене та розширене. Сюди ввійшла вже не тільки бібліографія праць 
В. О. Сухомлинського, рецензії на його праці, а й література про педагогічну діяльність Василя 
Олександровича, а також свідчення про увічнення пам’яті великого вчителя. Значно розширився 
допоміжний пошуковий апарат біобібліографії. У вступній статті від впорядників здійснено грунтовний 
аналіз покажчика, висвітлено всі нові аспекти упорядкування спадщини В. О. Сухомлинського. За словами 
Ганни Іванівни та Ольги Василівни Сухомлинських: «На той час це була найбільш повна бібліографія 
творчості педагога, наскільки повним може бути видання такого типу» [3, с. 3]. 

Реформування системи національної освіти на початку ХХ століття дало змогу по-новому розглянути й 
оцінити методи та підходи до навчання і виховання підростаючого покоління. Великий інтерес 
педагогічного загалу до особистості та педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у нас і за кордоном, 
трансформаційні зміни в педагогічній науці дали поштовх до підготовки третьої біобібліографії, 
присвяченої великому педагогу.  

Укладачами третього біобібліографічного покажчика «В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 1987–
2000 рр.» були дружина педагога та донька, які стали авторами ще й ґрунтовної вступної статті до 
покажчика. 

Ця біобібліографія була видана 2001 року, містить 1090 позицій, що охопили видання за 1987–2000 
роки. У третьому виданні були збережені ті ж розділи, що й у другому покажчику, виданому 1987 року.  

Варто зазначити, що завдяки бібліографічному редагуванню покажчика працівниками Державної 
науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського (ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського) видання 
підготовлене було на високому професійному рівні. 

Ольга Василівна Сухомлинська, спадкоємниця педагогічної майстерності батька, його послідовниця й 
популяризатор педагогічних ідей видатного педагога, подарувала значну частину тиражу біобібліографії 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, за сприянням якої покажчик надійшов до фондів провідних 
книгозбірень України як національних, державних, так і обласних, вузівських. Біобібліографія 
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В.О.Сухомлинського стала в нагоді вчителям, педагогам, науковцям, які вивчають і втілюють у життя 
педагогічні ідеї педагога.  

Таким чином, здійснений бібліографічний огляд видань самого В. О. Сухомлинського та публікацій, 
присвячених вивченню життя, діяльності та педагогічних ідей педагога, дає підстави стверджувати, що 
біобібліографічні покажчики були впорядковані на високому фаховому рівні. Біобліографія 
В.О.Сухомлинського дасть змогу збагатити історичні й теоретичні підвалини української педагогічної 
думки, сприятиме популяризації творчості В.О. Сухомлинського як в Україні, так і за її межами. 
Бібліографія педагога уможливить визначити коло дослідників, які є знавцями життя і спадщини 
В.О.Сухомлинського, водночас виявить недостатньо вивчені питання в дослідженнях життєвого й творчого 
шляху вченого. Можна стверджувати, що українська біобібліографія збагатилась об’єктивною оцінкою 
надбань та внеску ще одного видатного діяча України.  
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Олександра ХОЛТОБІНА 

СПАДЩИНА В. СУХОМЛИНСЬКОГО Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ І ЗАРУБІЖНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Активна інтеграція України до світової спільноти передбачає урахування сучасних «мегатенденцій», 
або напрямів розвитку, зарубіжних освітніх систем. До основних освітніх тенденцій «глобального рівня» 
(М. Кларін, В. Кремень, Т. ван дер Меєр, Р. Сельцер та ін.) належать: 

– значущість освіти для індивіда і суспільства. З одного боку, це передбачає масовий характер освіти і 
її безперервність як нову якість, з іншого боку, вимагає підготовки фахівців, здатних діяти в ситуації 
соціальних змін і враховувати контекст освіти (фінансування, наявність/відсутність програм, культуру сім’ї і 
суспільства); 

– орієнтація освіти на особистість дитини. Передбачає, з одного боку, забезпечення умов для 
соціалізації, самоутвердження і саморозкриття особистості дитини, з іншого – адаптацію освітнього процесу 
до її запитів, потреб, можливостей; 

– організація процесу навчання і виховання дитини як творчого та самостійного освоєння нею 
способів пізнавальної діяльності. Вважається, що освітня активність дитини має бути організована так, щоб 
вона могла надалі самостійно адаптуватися до зміни умов виживання, зміни культурних парадигм і нових 
технологій. 

Ці тенденції демонструють, що світова спільнота на сучасному етапі свого розвитку зацікавлена в тому, 
щоб здолати наявну кризу довіри особистості до соціального устрою світу. Це можливо тільки за умови 
усвідомлення власної позиції у ньому. 
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Мета статті полягає в окресленні актуальних проблем дошкільної освіти в Україні та за кордоном і 
пошуку способів їх розв’язання  на основі творчого використання в сучасних умовах педагогічних ідей і 
досвіду В. Сухомлинського 

У процесі пошуку ефективних способів становлення особистості молодої людини, збалансування 
процесів її соціалізації, індивідуалізації та персоналізації цінним дороговказом має стати творча педагогічна 
спадщина В. Сухомлинського. Відома в усіх куточках світу його «Школа під голубим небом» була однією з 
перших удалих спроб організації підготовки дітей дошкільного віку до систематичного навчання. І в цьому 
досвіді ми й сьогодні можемо знайти безліч плідних ідей, здатних підказати шляхи подолання проблем 
сучасності, зокрема стосовно становлення особистості дошкільника й дошкільної освіти вцілому.  

Аналіз друкованих праць вченого та архівних матеріалів показує, що на початку своєї діяльності 
директора Павлиської школи В. Сухомлинський зосередив пошуки в основному у сфері форм, методів і 
засобів фронтальної роботи з дітьми. Про результативність цих досліджень свідчать уміщені у шкільних 
щорічних рукописних журналах «Педагогічна думка» цікаві знахідки з окремих методик, нетрадиційних 
форм і структур занять, оригінальних засобів навчальної роботи, які не втратили своєї актуальності й 
сьогодні. Паралельно в ході роботи психологічного семінару йшло вивчення закономірностей процесу 
учіння: механізмів, мотивів і стимулів пізнавальної діяльності, способів формування загальнонавчальних 
умінь і навичок, психолого-педагогічних умов розвитку пізнавальних сил майбутніх учнів. 

Проте скоро В. Сухомлинський переконався, що фронтальний підхід не забезпечує достатньої 
ефективності навчального процесу. Це зумовлювалось його генетичним зв’язком з панівного на той час 
державною ідеологією. Суб’єкт-об’єктні стосунки учасників навчально-виховного процесу як вияв 
педагогічного авторитаризму, орієнтація на знеособлену «пересічну» дитину робили вихованця пасивним 
«об’єктом» педагогічних впливів, позбавленим індивідуальних особливостей, свободи вибору, простору для 
виявлення власної активності. Масово-усереднений підхід залишав поза увагою педагога не тільки тих 
дітей, які вимагали особливої уваги через проблеми з формуванням передумов навчальної діяльності, але й 
обдарованих малюків. 

У ті часи В. Сухомлинському довелося проявити значну рішучість і твердість духу, дозволивши собі 
гуманістично спрямовані експерименти, у яких акцент переносився на особистість дитини, вивчення її 
індивідуальних психолого-педагогічних особливостей, дбайливий розвиток здібностей і потенційних 
можливостей. Офіційна педагогіка різко негативно ставилася до подібного досвіду, вбачаючи в ньому замах 
на основи колективного виховання, виправдання індивідуалізму, протиставлення особистості колективу. 
Тільки в другій половині 80-х рр. ХХ ст. у результаті розгортання в суспільстві процесів демократизації і 
гуманізації, зміни соціального замовлення до системи освіти особистісно орієнтований підхід у навчанні 
було «реабілітовано». 

Педагог і дитина стали рівноправними учасниками педагогічної діяльності. Це стимулювало вивчення 
вчителями індивідуальних психолого-педагогічних особливостей нинішніх і майбутніх учнів, пошук 
організаційних форм, методів і засобів навчання, які враховували б ці особливості та сприяли розвитку 
здібностей та обдарувань дитини. 

Погляди В. Сухомлинського на мету, зміст і засоби виховання теж еволюціонували під впливом 
набутого педагогічного досвіду: від твердження, що педагог «повинен мати мужність не щадити 
самолюбства особистості» – до захисту суверенітету духовного світу вихованців; від визнання 
правомірності покарань – до переконання, що їх можна взагалі уникнути; від ідеологізованого виховання в 
дусі ненависті до класових ворогів та боротьби з ними – до визнання пріоритету загальнолюдських 
цінностей гуманізму, добра і краси [5, 6–7]. 

Разом з тим важливою складовою виховання молодого покоління В. Сухомлинський уважав 
опанування ними основ національної культури. Протягом століть у народній творчості відбивались 
уявлення наших предків про ідеал людської особистості та ідеальні взаємостосунки між людьми. Сума знань 
про оточуючий світ і вмінь у галузі трудових процесів, а також сукупність засобів передачі підростаючому 
поколінню такої інформації, методи і прийоми формування особистості створили підвалини народної 
педагогіки. У свою чергу фольклор – казки, прислів’я, загадки, пісні, ігри, обряди тощо – є одним з 
найважливіших засобів міжпоколінної передачі досвіду в духовній сфері. 

Особливе місце в навчанні дітей педагог-новатор відводив казці, що втілює світоглядні теорії, етичні й 
естетичні погляди та переконання народу. Казка, на думку В. Сухомлинського, – активна творчість усього 
духовного життя дитини, її відчуттів, фантазії, волі, розуму. Але, передусім, підкреслював він, казка – 
творчість педагога, який прагне через красу рідного слова донести до дітей духовне багатство народної 
культури, розвивати інтелектуальні, моральні, естетичні сили дитячої душі. 

Значне місце в змісті художньо-естетичної роботи з дошкільниками, за В. Сухомлинським, займала 
народна пісня, що виступала як самостійний жанр фольклору та виховний засіб народної педагогіки. 
Використання у навчально-виховному процесі музично-поетичної творчості справляло емоційний вплив на 
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свідомість дітей, допомагало педагогу більш наочно та переконливо розкрити зміст матеріалу, сприяло 
засвоєнню. Тим самим, уважав В. Сухомлинський, забезпечувалася комплексна дія на інтелектуальну та 
емоційну сферу особистості дитини, підвищувалася якість розумового, морального та естетичного розвитку 
майбутніх учнів. Підтвердження цьому ми знаходимо в його працях «Серце віддаю дітям», «Павлиська 
середня школа», «Проблеми виховання всебічно розвинутої особистості», у яких відзначається, що «мелодія 
та слово рідної пісні – це могутня виховна сила». 

Поряд з цим В. Сухомлинський радив широко використовувати в навчально-виховному процесі й такий 
ефективний засіб народної педагогіки, як народні ігри. Дитячі ігри та елементи обрядів як засіб народної 
педагогіки давали можливість формувати в дітей навички моральної поведінки, виконання різних 
соціальних ролей. Синтетична форма обрядів та ігор передбачає наявність елементів інструментальної та 
вокальної музики, хореографії, декоративно-прикладного й драматичного мистецтва. Цим практичне 
засвоєння ігор та обрядів створює умови для формування в майбутніх школярів навичок різноманітної 
художньо-естетичної діяльності. 

Учителі Павлиської школи широко використовували в навчально-виховному процесі також народні 
легенди, прислів’я, приказки, загадки, які вивчалися на уроках української мови та літератури, історії, 
природознавства, навіть математики. І, звичайно, важливу роль відігравали ці різновиди українського 
фольклору в таких цікавих і оригінальних формах позакласної роботи з учнями, якими були в школі 
В. Сухомлинського свята Матері, квітів, урожаю. Отже, педагог-новатор вважав необхідним реалізувати в 
навчально-виховному процесі багаті виховні можливості українського фольклору. В його педагогічній 
системі народна творчість була присутня не лише на рівні змісту навчального матеріалу. Широко 
використовувалися також принципи створення та побутування творів народного мистецтва: усна основа, 
імпровізаційність, колективність, синтетичність [5, 27–29]. 

Отже, можемо стверджувати, що В. Сухомлинський був прихильником інтеграції у змісті навчально-
виховного процесу тенденцій до виховання рис «громадянина світу» зі збереженням етнокультурної 
специфіки світосприймання. При цьому найраніше етапи онтогенезу (дошкілля), за його переконанням, 
мали проходити у сфері рідної для дитини етнічної культури. А вже в шкільні роки культурний кругозір мав 
розширюватися завдяки активному опануванню особистістю світової спадщини. 

Зробимо спробу проаналізувати, яким чином сучасні освітні системи розв’язують проблеми 
становлення особистості в дошкільному віці. 

Нині найбільш актуальними проблемами для освіти в різних країнах стають: 
– глобальна проблема соціалізації дітей, яка диференціюється на проблеми взаємин дітей, батьків і 

педагогів, проблеми статеворольової та економічної соціалізації дошкільників, а також – проблеми, 
пов’язані із забезпеченням поліетнічного та інтегрованого виховання; 

– проблема реалізації топологічного й типологічного підходів до пізнавальної мотивації дітей різного 
віку й статі, коли в них формується ненасичувана потреба в пізнанні та власний стиль когнітивної 
діяльності, здатний інтегрувати розрізнені знання з різних галузей науки й практичного життя в єдину 
картину світу; 

– проблема підвищення ефективності процесів навчання і виховання за рахунок використання 
сучасних освітніх технологій, що добре зарекомендували себе в інших країнах або регіонах, при 
необхідності збереження національної специфіки вітчизняної освітньої системи. 

Насправді кожна з країн розв’язує ці проблеми по-різному, залежно від конкретних соціально-
економічних, загальнопедагогічних і психолого-педагогічних аспектів історичного формування власної 
освітньої системи. Проте існують риси, які роблять специфічним розв’язання цих проблем в освітніх 
системах Сходу і Заходу. Зокрема, західні освітні системи схильні розв’язувати «глобальні проблеми» за 
допомогою інтеграції усіх «виховних сил» суспільства, диференціації та індивідуалізації процесів виховання 
і навчання дошкільників. Підвищення ефективності педагогічного процесу здійснюється за рахунок 
експериментування, технологізації (у т. ч. комп’ютеризації) і використання елементів самоуправління 
процесом навчання з боку батьків і дітей. Східні освітні системи вважають за краще в розв’язанні 
«глобальних» освітніх проблем спиратися на традиції і «домашнє виховання» або колективні методи 
виховання і навчання. Переважає екстернальний погляд на виховання дитини, коли передбачається, що 
дитина відчуває і думає так само, як дорослий. 

Специфічні риси в розвитку сучасної української освіти зумовлені, на наш погляд, по-перше, 
спадщиною авторитарної тоталітарної педагогіки часів СРСР, яка досі не втратила свого впливу на 
педагогічне мислення освітянської спільноти й, відповідно, на формулювання цілей, добір змісту освіти, 
форм, методів і засобів педагогічного впливу на особистість, по-друге, впливом освітньої політики США й 
протестантського типу культури і, по-третє, віддзеркаленням тенденцій східних освітніх систем (орієнтація 
на родинне і трудове виховання, прагнення зберегти національну самосвідомість). 
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Схоже положення в діалозі Західної і Східної культур, зіткненні й взаємодії «двох потоків світової 
історії»: Сходу і Заходу в кінці XX століття зайняла Японія. До згаданого часу її можна було віднести до 
східного типу освітніх систем, після нього – до західного типу. У зв’язку з «міжкультурним» переходом 
Японії від одного типу освітньої системи до іншої стали особливо актуальними проблеми формування 
національної ідентичності при використанні західної, точніше американської, моделі освіти. Як один із 
варіантів розв’язання проблеми, з’явилася «система виховання таланту» доктора Ш. Судзукі, підтримана 
«Японською асоціацією раннього розвитку». 

У Росії прийняття тієї чи іншої – західної або східної – освітньої системи спричинятиме аналогічні 
проблеми. Як свідчить російська дослідниця Н. Мікляєва, залучення дітей до загальнолюдських цінностей, 
що висунуте як одна з ключових цілей в сучасній «Концепції дошкільного виховання» (1989), у деяких 
освітніх програмах розуміється у вигляді уніфікації цих цінностей зведення їх до мінімуму, який убирає у 
себе лише ті якості, які значущі для всіх народів. Це приводить до того, що в деяких програмах виховання і 
навчання дошкільників «зникає» розділ етичного виховання або переходить на режим «єднальної нитки» 
інших розділів програми, не реалізовуючи навіть власних цілей і завдань; або опускається розділ трудового 
виховання (як частина етичного виховання), розчиняючись у фізичному вихованні (у вигляді формування 
навичок самообслуговування) або заняттях по формуванню продуктивних видів діяльності (у вигляді занять 
з ручної праці). 

Таким чином, робить висновок Н. Мікляєва, можна говорити про те, що в Росії починається часткова 
підміна специфічних для національної освіти цілей на цілі, які уможливлюють сформувати громадянина 
Всесвіту, але не своєї країни. Авторка виявляє у цьому зв’язку значну стурбованість і вважає знаковим 
прикладом, що в Японії, коли йдеться про використання американської моделі освіти, то говорять про 
«систему виховання лідерів» або «виховання ділових якостей особистості» [2, 22]. В умовах глобалізації ці 
якості, безумовно, є найбільш затребуваними суспільством, проте закономірності психічного розвитку 
неможливо змінити так само, як вимоги до образу ідеального громадянина світу або своєї країни. Зміна 
системи потреб дитини приведе до зміни ієрархії мотивів її поведінки. Наприклад, у США як один з 
принципів виховання проголошується навіювання «поваги до закону про порушення володіння» і 
«виховання відчуття власності (своєї і чужої)». Як наслідок, у стосунках між людьми починає домінувати 
принцип «прайвесі» – невтручання в приватне, особисте й сімейне життя. Таким чином, при установці на 
соціалізацію дитини, забезпечення комфортності її перебування у світі дійсним гарантом виховання почуття 
довіри до світу, безпеки від спілкування з ним може виступати тільки сім’я, тобто ті люди, які її приймають 
будь-якою, зі всіма проблемами і радощами. Тому в американській моделі освіти негласно домінує принцип: 
«виховувати дитину насамперед як члена сім’ї, потім – як члена суспільства». 

У менталітеті слов’янських народів, зокрема жителів Росії, завжди домінував, навпаки, принцип 
соборної дії і соборної відповідальності, якщо допомагали – то всім світом, якщо воювали – то всім народом 
і так далі. Принцип соборності тісно пов’язаний в національній самосвідомості із православ’ям. Сім’я 
сприймалася як оплот православ’я, як «хатня церква». Після революції функції такої сім’ї узяли на себе 
дитячі садки і школи, тобто суспільні інститути виховання. Вони не говорили про релігійне або духовне 
виховання, але намагалися сформувати в підростаючого покоління етичні засади. В основному це 
здійснювалися засобами дисциплінарної системи виховання і навчання, оскільки принцип рівності, 
партнерства дорослого і дитини зробив би можливою свободу вибору для останньої. У результаті реалізація 
принципу «один за всіх – всі за одного» відбувалася в умовах зіставлення особистої і колективної 
відповідальності за «вчинене». Фактично це привело до того, що в людей була сформована установка на 
зняття із себе моральної відповідальності тоді, коли думка людини протиставлялася колективній. 

Традиційна більша самостійність особистості українця, на превеликий жаль, теж нівелювалася через 
той самий вплив упродовж десятиліть тоталітарної авторитарної педагогіки. 

Деідеологізація освіти після перебудови та набуття незалежності колишніми союзними республіками 
привела до того, що всі теоретичні та практичні напрацювання з етичного та національно-патріотичного 
виховання дітей були викреслені з освітніх програм і замінені відповідними розділами із зарубіжних 
програм, орієнтованих на ідеали гуманістичної педагогіки. При цьому засоби реалізації нових цілей 
залишилися колишніми. Так, результати численних досліджень підтверджують, що до цих пір більшість 
педагогів дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) (близько 73%) використовують дисциплінарну модель, 
уважаючи, що втілюють на практиці особистісно орієнтовану модель навчання дітей. На наш погляд, це 
свідчить про кризу педагогічної ідентичності серед освітян України. 

У цих умовах дуже доречною виявляється будь-яка добре організована зарубіжна система дошкільної 
освіти, яка могла б забезпечити ефективність педагогічного процесу. У результаті практики беруться за 
створення ДНЗ за типом «садків М. Монтессорі», «вальдорфських дитячих садків» та ін., але не враховують, 
що зарубіжні педагогічні системи висувають свої вимоги до оцінки рівня розвитку, вихованості й навченості 
дітей до кінця дошкільного дитинства. Річ у тому, що загальносвітова тенденція для дитячих садків Європи і 
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США полягає у тому, аби створити в них «середовище, яке стимулює дитину спокійно й радісно 
знайомитися із навколишнім світом, здійснювати відкриття, бути максимально самостійною, виявляти 
допитливість, розкриватися різними способами» [Цит. за 2, 23]. При цьому способи оцінки і контролю знань 
і вмінь дітей зведені до мінімуму, часто – спираються на символічні і образні засоби (слова, малюнки, 
картки різного кольору і т. п.). Результати практики свідчать, що вітчизняні дитячі садки, які працюють за 
цією системою вимог до оцінки знань і вмінь дітей, нерідко виявляються не в змозі забезпечити достатній 
рівень їхньої підготовленості до школи, тим більше – забезпечити спадкоємність цілей, завдань та 
організаційних форм реалізації змісту дошкільної і початкової шкільної освіти. 

Унаслідок необхідності зміни проблемній ситуації, що склалася, серед напрямів модернізації 
вітчизняної системи дошкільної освіти виокремлюються: 

– побудова інституту експертизи для визначення стратегічних напрямів розвитку дошкільної освіти; 
– створення моделі соціально-педагогічного моніторингу й оцінки якості освіти; 
– розвиток нових форм дошкільної освіти (зокрема, груп короткочасного перебування типу 

«Майбутній першокласник», «Групи розвитку», «Особлива дитина» та ін.) і коректування освітніх програм 
ДНЗ; 

– розробка регіонального компонента безперервної дошкільної і шкільної освіти тощо. 
При цьому аналіз статистичних даних Головного управління освіти Харківської обласної державної 

адміністрації (2006) показує, що особливо складною є ситуація довкола навчання і виховання дітей, що 
перебувають у так званій маргінальній групі: 

– між домашнім і суспільним вихованням (практично всі діти від двох місяців до півтора років не 
охоплені організованими формами дошкільної освіти; у середньому 48,6% дітей до п’яти років не відвідує 
ДНЗ [4]; охопленість дошкільною освітою становить від 79,6% у містах і 62,3% у сільських районах до 
14,5% в окремих районах) [3]; 

– у ситуації виховання в сім’ях, що належить до групи «психологічного ризику»: неповні сім’ї (17%), 
соціально неблагополучні сім’ї (1,1%), сім’ї з безробітними батьками (1,3%); 

– у ситуації вибору між прийманням або відкиданням національної культури більшості – для дітей 
мігрантів, вимушених переселенців, біженців (0,2%) [4]. 

Проблемна ситуації ускладнюється тим, що вже в ранньому віці більшість дітей не можуть бути 
віднесені до абсолютно здорових, тому для їхнього виховання і навчання необхідне дотримання особливого 
«охоронного режиму», щоб уникнути нервового й психічного перевантаження, використання 
«здоров’язберігальних» технологій. Так, за даними ГУОН ХОДА (2006): 

– до I групи здоров’я може бути віднесено лише 40% дітей; 
– до II групи здоров’я – 55% дітей; 
– до III групи здоров’я – 4,5% дітей; 
– до IV групи здоров’я – 0,5% дітей [4]. 
До III і IV груп здоров’я входять і діти з різними порушеннями фізичного й психічного розвитку. Одна з 

тенденцій сучасної освіти – інтеграція їх у середовище дошкільників, що нормально розвиваються, – також 
спричиняє чимало організаційних, навчально-методичних, психолого-педагогічних та інших проблем. 
Найбільші складнощі полягають, з одного боку, в необхідності підвищення професійної компетентності 
педагогів, які до цього що не стикалися з такими дітьми, і, з іншого боку, у необхідності соціально-
психологічної підготовки людей з «приймального середовища» – однолітків і їхніх батьків. При цьому 
статистика показує, що в ДНЗ працює багато педагогів і керівників без вищої професійної освіти (43,1%) [3], 
а у вищих навчальних закладах не розроблені сучасні програми з підвищення кваліфікації і перепідготовки 
педагогів та керівників освітніх установ з використанням нових технологій і з урахуванням необхідності 
адаптації до нестабільної економічної і соціально-політичної ситуації. 

Таким чином, аналіз сучасних проблем дошкільної освіти, вітчизняної і зарубіжної педагогіки дає змогу 
зробити такі висновки: 

– перш ніж розв’язувати проблеми освіти глобального рівня, необхідно визначити стратегію розвитку 
вітчизняної освіти з урахуванням спадкоємності між історичними етапами розвитку дошкільної педагогіки, 
а також – етнічної і національної культурної специфіки системи дошкільної освіти в Україні;  

– паралельно з вивченням освітніх «мегатенденцій» Заходу і Сходу необхідно виробити власний 
погляд на цілі й завдання вітчизняної освітньої системи; 

– при використанні інноваційних технологій зарубіжних освітніх систем необхідно враховувати їхній 
«виховний» ефект і навчитися розмежовувати методи прямої і непрямої дії на особистість дитяти; 
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– при розв’язанні актуальних проблем дошкільної освіти аналізувати їх разом з проблемами 
початкової шкільної і вищої професійної освіти, тобто залучати фахівців, здатних запропонувати комплексні 
підходи до їхнього розв’язання. 

Вагому допомогу в розв’язанні поставлених завдань може надати вивчення й творча реалізація в 
сучасних умовах спадщини В. Сухомлинського. Адже свого часу він не тільки розпочав підготовку до 
систематичного навчання дітей дошкільного віку в новаторській формі «Школи під голубим небом», але й 
накреслив способи встановлення балансу між соціалізацією, індивідуалізацією і розвитком дитини, між 
вихованням рис громадянина своєї країни, представника свого народу й «громадянина світу». У спадщині 
педагога-гуманіста ми знаходимо й рекомендації щодо співпраці навчального закладу й батьків дітей у 
формі започаткованої у Павлиші батьківської школи (яка, до речі, за кількістю часу, відведеного на 
психолого-педагогічну просвіту батьків, перевищувала тогочасні програми педагогічних інститутів). Отже, 
педагогічна спадщина В. Сухомлинського була й залишається невичерпним джерелом ідей щодо 
модернізації вітчизняної системи освіти на шляху інтеграції до європейського та світового освітнього 
простору. 

БІБЛІОГРАФІЯ  
1. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 

216 с.  
2. Микляева Н.В. Актуальные проблемы отечественной и зарубежной дошкольной педагогики // Учёные записки 

Московского гуманитарного педагогического института. – М.: МГПИ, 2003. – С. 20–25. 
3. Обласна програма «Дошкільна освіта» на 2007 – 2011 роки. – Режим доступу: 

http://www.kharkivoda.gov.ua/osvita/show.php?page=11438  
4. Підсумки роботи системи освіти області у 2006 р. Стан виконання рішень колегій Головного управління освіти 

і науки у 2006 році. Затвердження плану роботи ГУОН на 2007 р.: Доповідь начальника ГУ освіти і науки 
облдержадміністрації Вадима Лунячека на підсумковій колегії 2006 року. – Режим доступу: 
http://www.kharkivoda.gov.ua/osvita/show.php?page=7925. 

5. Попова Л.Д. В.О. Сухомлинський про естетичну культуру вчителя: Методичні рекомендації студентам, 
учителям, вихователям, викладачам вузів / Попова Л.Д., Юр’єва К.А. – Харків: ХДПІ ім. Г.С. Сковороди, 1993. – 24 с. 

Алла ЗАГОРОДНЯ 

В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ТА І.О. СИНИЦЯ: ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ 
МОВЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

У нових соціально-економічних умовах розбудови незалежної української держави зростає значення 
проблеми формування соціально активної та духовно багатої особистості її мовленнєвої культури. А 
точніше, забезпечення високої культури мови й мовлення в усіх сферах життя. Адже не володіючи 
досконало мовленням, громадянин нової держави не буде спроможний виконувати покладені на нього 
суспільством різноманітні функції. 

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) одним із пріоритетних напрямів 
перебудови школи вважає «формування мовленнєвої культури в оволодінні рідною (українською мовою)». 
Навчання української мови має бути спрямоване на активне її застосування у щоденному спілкуванні. 
Основним завданням, що ставить перед учителем чинна програма з української мови для середньої 
загальноосвітньої школи, є вироблення «у школярів умінь й навичок комунікативно виправдано 
користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення 
висловлювань з дотриманням українського мовленнєвого етикету» [8, 4]. 

Питанням розвитку комунікативних умінь і навичок присвячені дослідження видатних педагогів 
минулого Я.А. Каменського, І.О. Синиці, В.О. Сухомлинського, К.Д. Ушинського та ін.  

Психологічні аспекти цієї проблеми знайшли своє відображення у працях Л.І. Айдарової, 
Д.М. Богоявленського, Л.С. Виготського, М.І. Жинкіна, Д.Б. Ельконіна, Г.С. Костюка, О.О. Леонтьєва, 
І.О. Синиці та ін. На думку цих учених, суть теорії мовленнєвої діяльності полягає у тому, що будь-який 
мовленнєвий акт визначається як специфічний вид діяльності (комунікативної), котрий починається 
мотивом і завершується результатом, досягненням поставленої мети, у середині ж лежить динамічна 
система конкретних дій та операцій, спрямованих на досягнення. Особливе значення мають дослідження 
мовленнєвої діяльності І.О. Синиці, у яких розкриваються закономірності мовленнєвої комунікації, зміст і 
завдання словникової роботи. 

Проблема мовлення є предметом аналізу в працях сучасних психологів: І.Д. Беха 
(внутрішньомовленнєва природа вольового розвитку особистості); М.Й. Боришевського (становлення 
самосвідомості особистості); С.Д. Максименка (генеза довільності дій індивіда); В.В. Андрієвської, 
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Е.Л. Носенко, Н.В. Чепелєвої, І.О. Черезової, у яких досліджується ряд спеціальних аспектів мовленнєвої 
діяльності. 

Загальновідомо, що мовлення відіграє вкрай важливу роль в усіх сферах суспільного життя. З ним 
пов’язана комунікативна природа психічного розвитку людини, воно є складовою інтелектуальної, 
емоційної та вольової активності. Оволодіння мовленням є домінантним чинником самосвідомості 
особистості, передумовою її творчих виявів. Через мовлення реалізується ключове ставлення – «Людина – 
Світ». Тому розвиток мовлення учнів є одним з найважливіших завдань шкільної освіти, яке розв’язується 
ще далеко не оптимально. Практика свідчить, що мовлення багатьох учнів недосконале, невиразне, а отже, 
для розв’язання цієї проблеми важливо з’ясувати співвідношення зовнішнього і внутрішнього мовлення, 
особливості труднощів учнів у засвоєнні писемного мовлення, особливості розповідних форм монологічного 
мовлення учнів тощо. 

На актуальність цієї проблеми звернули увагу ще в середині ХХ століття видатні педагоги 
В.О. Сухомлинський та І.О. Синиця, які вивчали проблеми формування мовлення як учнів, так і вчителів-
словесників та зробили вагомий внесок у вивчення цього питання. 

Іван Омелянович Синиця (1910–1976), видатний вітчизняний педагог і психолог, працював на терені 
розвитку національної педагогічної думки, став визначним фахівцем з психології мови та педагогічної 
майстерності. У  50–60-х роках ХХ століття саме І.О. Синиця вперше в українській психологічній науці 
зробив порівняльний аналіз писемного та усного мовлення. Він уважав, що писемна мова є основною і 
найскладнішою формою мовленнєвої діяльності. Писемне та усне мовлення як різні види мовлення 
розрізняються функціонально, за формою та способом використання мови з метою спілкування. У своєму 
дисертаційному дослідженні («Психологічні особливості засвоєння лексики п’ятикласниками», 1954 р.) 
педагог дав порівняльну характеристику двох видів мовлення і накреслив та перевірив експериментально 
психологічні механізми писемної мови учнів. 

Василь Олександрович Сухомлинський (1918 – 1970), педагог справді народний, глибоко національний, 
за всієї розмаїтості інтересів і енциклопедичності знань був передусім учителем української мови й 
літератури, що зробив вагомий внесок у розвиток методики української мови. І Василь Сухомлинський, і 
Іван Синиця вважали, що головне завдання словесника – це виховати в дитини любов до рідної мови, саме 
вчитель повинен зробити рідне слово основою духовного світу дитини.  

Протягом десятиліть культурі мовлення в суспільстві не приділялося достатньої уваги. Мовознавці й 
лінгводидакти оминали розмежування основних базових понять «мова» і «мовлення», «культура мови» і 
«культура мовлення». Різні поради й настанови щодо культури мовлення здебільшого зводилися до голих 
декларацій про важливість дотримування належної мовленнєвої культури. «Висока культура розмовного і 
писемного мовлення, добрі знання і чуття рідної мови, уміння користуватись її виражальними засобами, її 
стилістичною різноманітністю – найкраща опора, найбільш надійна підмога і найбільш надійна 
рекомендація для кожної людини в її суспільному житті і творчій діяльності», – підкреслював 
Л.С. Виготський [1,  69]. 

Оскільки культура мовлення пов'язана з культурою мислення, то людина прагне досягти належного 
рівня мовленнєвої культури, тому на все життя зберігає здатність учитися мови. Одним із засобів людського 
спілкування є мова – система словесних знаків, які використовуються як форма існування, засіб засвоєння і 
передавання суспільно-історичного досвіду людства. Володіючи мовою, люди обмінюються думками, 
розуміють один одного і взаємодіють. За допомогою мовлення (практичного використання мови для 
спілкування), засобом якого є слова, здійснюється вербальна комунікація. Оскільки будь-яке повідомлення 
не залишає людину байдужою, то в спілкуванні завжди мають місце емоції – невербальна комунікація. 
«Людина та її емоції є частиною самої об’єктивної дійсності, що пов’язано з формуванням мовленнєвої 
картини світу: людина як об’єктивно віддзеркалюючий суб’єкт, мова як засіб відбиття» [15, 78]. 

Емоції стимулюють процеси запам’ятовування, оскільки є специфічною формою взаємодії людини з 
довколишнім світом, спрямованою на пізнання цього світу та свого місця в ньому через саму себе у формі 
переживань. Вони впливають на пам’ять, можуть міцно закріпити слід у пам’яті, захищаючи його від 
деформації та зникнення. На думку Г.С. Костюка, «пережиті людиною та збережені в її пам’яті негативні 
почуття виступають як сигнали, що стримують її від дій щодо тих об’єктів, які викликали в минулому 
переживання. Відтворені позитивні почуття, навпаки, спонукають людину до діяльності» [2, 309]. 

Звідси – увага до позитивних емоцій у формуванні мовленнєвої компетенції школярів: частіше й довше 
учні запам’ятовуватимуть те, що схвилювало чи захопило їх, збудило їхню уяву, активізувало пам’ять, 
мислення й мовлення, і навпаки – охоплені гнівом або негативними емоціями, учні навряд чи спроможні 
хоча б концентрувати думку. 

Емоції завжди сигналізують нам про те, як задовольняються наші потреби та інтереси, а емоційні 
реакції, за словами Л.С. Виготського, «істотно впливають на всі форми нашої поведінки, на всі моменти 
навчально-виховного процесу» [1, 113]. Важливу роль у вираженні емоцій відіграють виражальні засоби 
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мови, за допомогою яких досягається не тільки виразність висловлювання чи емоційність спілкування, а й 
може послаблюватися чи посилюватись ефективність мовлення (наприклад, за допомогою допоміжних 
виражальних засобів – міміки, жестів тощо). 

Для того, щоб спілкування було успішним, треба мати необхідні вміння. Вони набуваються з досвідом, 
за допомогою певних вправ. «Для того, щоб контакт був насправді глибоким, необхідно, щоб особистість, 
крім знань про спілкування, певних навичок та вмінь, мала ще й відповідну комунікативну установку на 
спілкування. Причому не просто установку на встановлення контакту, а на людину, як на загальнолюдську 
цінність. Тоді цей контакт стане олюдненим і спілкування буде вестися на високому рівні» [14, 129]. 

Як ми зазначали вище, мова – засіб не тільки спілкування розумового, а й емоційного. Повчальним у 
цьому питанні є досвід В.О. Сухомлинського. Він переконливо довів, що мовні навички інтенсивно 
формуються в учнів тоді, коли понятійне пізнання пов’язується з чуттєвою основою. «Я веду, – писав 
словесник, – своїх вихованців у поле, на берег ставка, в сад – веду дивуватися, веду закарбовувати в їх 
пам’яті образ, картину, що втілюють у собі поетичне звучання слова... Весною ходили до річки, щоб 
побачити слово скресати. Річка скресала, між крижинами вирували, пінились водограї, і слово жило тут 
поруч, входило в душу присутніх...» [9, 211]. Отже, споглядання певної дії, яку слово означало, відчуття 
перетворювалося на поняття. Так відбувалося одне з найтонших явищ пізнання – осягнення значення і краси 
слова. 

Під час подорожей до джерел живого слова, які він проводив у своїх  експериментальних класах, 
творилася скарбниця рідної мови школярів, а одночасно відбувався активний процес розумового, 
морального й естетичного виховання, бо слово не тільки розкриває понятійну систему, а й впливає на 
діяльність емоційної сфери мозку. «Я не уявляю викладання мови, – говорив В.О. Сухомлинський, – без 
походів і екскурсій по рідному краю, без споглядання картин природи, без вияву почуттів у словах. На 
березі річки, в полі, біля нічного багаття, в курені під тихий шум осіннього дощу я вчу школярів 
висловлювати думки про те, що їх оточує... Чутливість до краси слова – це величезна сила, що облагороджує 
духовний світ дитини. У цій чутливості одне з джерел людської культури» [9, 214].  

В.О. Сухомлинський уважав, що словом учитель впливає на емоційну сферу школяра. Лише 
викликавши емоційні відгуки, видозміни у свідомості учня, можна надати педагогічному впливу 
гуманістичного спрямування. Багаторічний досвід переконав педагога в тому, що слово вчителя пробуджує 
у малої дитини, потім у підлітка, юнака, дівчини почуття людини – глибоке переживання того, що поруч з 
учителем людина зі своїми радощами й печалями, інтересами й потребами. Тонкість внутрішнього 
людського світу, благородство морально-емоційних стосунків не можна утверджувати без високої культури 
словесного виховання. У «Школі радості» Василь Сухомлинський відзначає, що дитина стає «сином 
народу» через слово, яким діди та прадіди викладали свої заповіти, свою любов до рідного краю, до ближніх 
і друзів. Саме рідне слово є важливим засобом виховання людини. «Мова – це віконця, через які дитина 
бачить світ». Видатний учитель уважав, що мова є складовою духовної культури дитини та її культури мови 
зокрема: «Багата мова – багатий духовний світ, розвинуте почуття краси слова – висока моральна культура. 
Убогість слова – це убогість думки, а убогість думки веде до моральної, інтелектуальної, емоційної, 
естетичної товстошкірості» [13, 507]. 

Так само, як В.О. Сухомлинський, І.О. Синиця також досліджував проблеми формування мовної 
культури як учнів, так і вчителів-словесників. Педагог зазначав, що культура мовлення – це не тільки 
граматична і правописна правильність, а й змістовність, виразність, точність, економність, самостійність, 
переконливість, емоційність. Не буде помилкою, якщо ми введено до поняття культури мовлення і 
поведінку того, хто висловлюється, його такт, ввічливість тощо. Бо яка культура мовлення в людини, коли 
вона, наприклад, не дивиться вам у вічі, неуважна до того, що ви говорите, перебиває вас? У мовленні дві 
сторони: говоріння і слухання. Слухання дуже важливий компонент мовної культури і культури взагалі. По 
тому, як людина слухає, також можна судити про її розум, вихованість, ввічливість тощо [5, 21]. 

Культура мовлення, як важлива складова частина загальної культури, репрезентує не тільки рівень 
засвоєння мови, а й розумовий розвиток, вихованість людини, ставлення її до інших. Культура мовлення 
учнів у такому розумінні постає як загальнопедагогічна проблема, як справа всієї педагогічної 
громадськості. Піднесення культури мовлення – це, з одного боку, систематичне і всебічне збагачення його, 
а з другого – вилучення з нього раніше набутого негативного досвіду. Адже мовлення, як і мову, діти 
переймають від дорослих наслідуванням, не відрізняючи норму від її порушень [5, 22]. 

У свою чергу В.О. Сухомлинський створив чітку концепцію гуманістичного виховання особистості 
учня засобами живого переконливого слова вчителя, який у слові виявляє себе, свою культуру й 
моральність, ставлення до людини і виховання. Слово вчителя, як неодноразово підкреслював педагог, – це 
інструмент впливу на душу вихованця, який нічим не можна замінити. Мистецтво гуманістичного 
виховання містить, насамперед, мистецтво вчителя звертатись словом до серця учня [10, 52]. 
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Протягом тривалого часу в педагогічному середовищі панував усталений погляд, згідно з яким 
взаємозв’язок між писемним та усним мовленням учнів полягає у простій залежності першого від другого, 
що писемне мовлення – це переклад усного мовлення у графічну форму. І.О. Синиця критично поставився 
до такого спрощеного підходу.  

Під час навчання мови необхідно враховувати психологічні особливості та механізми мовлення, 
особливості формування творчого мислення підлітків. Навчання мови можливе на основі розвитку 
образного мислення учнів, їхньої уваги, пам’яті, уміння бачити факти, порівнювати їх, синтезувати, 
узагальнювати. 

Особливу роль у навчальному процесі формування мовлення відіграє мислення. Л.С. Рубінштейн 
доводив, що в «мовленні думки не тільки формулюються, а формуються» [4, 458], тому зв’язок мислення – 
мовлення двосторонній, адже мовлення пройняте мисленням. Цієї ж думки дотримувався І.О. Синиця, у 
його дослідженнях порушувалися питання усного і писемного мовлення, їхнього взаємозв’язку. Психолог 
визначив основні труднощі мовлення: випередження наступних слів чи фраз, особливий психологічний стан 
людини. У процесі навчання, за твердженням І.О. Синиці, трапляються недоліки, яким учителі повинні 
приділяти особливу увагу: надмірна ситуативність, аморфність фраз, недостатня означальність предметів, 
нерівномірний темп усного мовлення, стилістичні помилки. Дослідник  наголошував на основних причинах 
появи цих недоліків у мовленні школярів: «1) не усвідомлюють їх як ненорму; 2) залишаються байдужими 
до аналізу висловлювань, хоч при бажанні могли б уникнути помилок; 3) уживають ненорми через 
неуважність до мовлення, не мають звички контролювати його; 4) роблять помилки через напруження під 
час мовленнєвої ситуації» [7, 200–201]. 

У процесі розвитку мовлення необхідно формувати вміння і навички редагування й аналізу, тобто 
критики, відбору мовних засобів і їхньої взаємодії; спостерігати за зміною значення слів, коли вони 
об’єднуються з іншими словами. Вчитель, який постійно контролює процес навчання, привчає учнів до 
усвідомлення ними того, що вони повинні бути готовими до звітування за свої знання перед іншими, тому 
це змушує звітувати насамперед самим перед собою. Ці фактори позитивно позначаються не тільки на 
глибшому усвідомленні змісту висловлювання, а й на їхньому мовному оформленні, використанні 
стилістичних засобів мови. 

І.О. Синиця експериментальним способом довів, що усне і писемне мовлення підлітків – це різні види, 
які, впливаючи один на одного, зберігають свої найхарактерніші особливості, свою морфологічну й 
синтаксичну структуру. За результатами дослідження І.О. Синицею зроблений висновок, що взаємовплив 
обох видів мовленнєвої діяльності складний, динамічний і суперечливий. Він залежить як від об’єктивних 
чинників (змісту об’єкта мовлення, його складності й доступності, характеристик навчання і вправляння), 
так і від суб’єктивних чинників (індивідуальних особливостей, притаманних учневі, його усному і 
писемному мовленню). Тому знання особливостей взаємозв’язку та взаємовпливу обох видів мовленнєвої 
діяльності має для вчителя важливе значення в організації навчального процесу [8, 42]. 

Наскрізною ж проблемою наукової спадщини І.О. Синиці стала психологія усного мовлення учнів 
середнього шкільного віку, яка того часу практично не вивчалась. Однією з об’єктивних причин такого 
ставлення психологів до вивчення усного мовлення підлітків була недооцінка й навіть пряме заперечення 
наявності особливостей їхньої лексики. І.О. Синиця аргументовано доводить, що не можна недооцінювати 
значення розвитку усного мовлення як у повсякденному спілкуванні, так і у навчанні. Розвиток усного 
мовлення – один із способів піднесення ефективності навчального процесу, оскільки це основний засіб 
передачі й прийому інформації. Отже, чим досконаліша лексика і більший її обсяг, тим вищий загальний 
розумовий розвиток школяра [6, 28]. 

Значний крок вперед у розвитку мистецтва живого слова та його впровадження в практику 
гуманістичного виховання людини зробив В.О. Сухомлинський своїми статтями: «Слово вчителя в 
моральному вихованні», «Рідне слово», «Як добитися, щоб слово вихователя доходило до серця вихованця» 
та багато інших. Зміст цих статей для майбутнього вчителя «ніби місток, через який наука виховання 
переходить у мистецтво, майстерність.». Учитель є джерелом словесної творчості, майстром переконливого 
слова. Він своїм словом надихає дитину. В.О. Сухомлинський писав, що за найбільшу творчу знахідку він 
уважав ту мить, коли дитина сказала своє слово, тому що в цю мить вона піднялася на одну сходинку 
людської культури. Не можна допустити, щоб дитина на самому початку свого шляху втратила віру в себе. 
Вплив слова на психіку дитини повинен бути наче легкий дотик. В атмосфері сердечності, доброзичливості 
в дітей виростає бажання стати кращими, у зв’язку з внутрішньою потребою відчувати повагу вчителя і 
оточення. 

У статтях В.О. Сухомлинського знаходимо взірці образного, точного, емоційного слова про «живу 
мову» вчителя: «В руках вихователя слово такий же могутній засіб, як музичний інструмент у руках 
музиканта, як фарби в руках живописця. Як без скрипки нема музики, без фарби і пензля – живопису..., так 
без живого, трепетного, хвилюючого слова немає школи, педагогіки» [12, 425]. Знати, берегти й 



 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Серія: педагогічні науки Випуск 78 (2) 
   

 
 

 217 

примножувати ці знання – обов’язок кожного громадянина України. «Без поваги, без любові до рідного 
слова не може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної культури, – писав В.О. Сухомлинський. – 
...Мовна культура – це живодайний корінь культури розумової, всього розумового виховання, високої, 
справжньої інтелектуальності» [11, 4]. 

Таким чином, процес засвоєння виражальних засобів мови тісно пов’язаний із формуванням 
мовленнєвої компетенції, яка характеризується свідомим ставленням до мови, глибоким знанням її, 
розвиненим мовленням, а отже, і мисленням, інтелектом, емоційною сферою, емоційно-естетичним 
сприйняттям мови й мовлення, що передбачає чутливість до слова, здатність відчувати й розуміти всі 
відтінки його значення, відчувати красу рідної мови, її багатство, виразність, образність. 

Усі зазначені вище форми, методи та прийоми дають змогу нам спостерігати, як в учнів поступово 
формується активне, емоційне, мотивоване ставлення до предмета вивчення і до практичної мовленнєвої 
діяльності. Це дає нам сподівання, що через цю мовленнєву діяльність у свідомості й серцях підлітків 
з’являться паростки самостійного мислення, усвідомлення свого національного «я», усвідомлення себе 
гуманною особистістю.   

Беззаперечним є той факт, що в часи авторитарної школи з жорсткою дисципліною І.О. Синиця, поряд 
із В.О. Сухомлинським, поставив у центр навчально-виховного процесу особистість учня у взаємозв’язку з 
учителем. Ці педагоги доводили, що стосунки в системі «учень – учитель» є основою особистісного 
самоствердження, самосвідомості. Уперше в радянській педагогічній науці ними було поставлено питання 
про педагогічне спілкування, культуру мовлення та його вплив на вихованців. 

Резюмуючи вищевикладене, слід зазначити, що дослідження В.О. Сухомлинського та І.О. Синиці щодо 
проблем мовлення потребують подальшого осмислення й залишаються актуальними в контексті тих 
перетворень, що переживає сучасна освіта. 
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Тетяна КОЧУБЕЙ 

ФІЛОСОФІЯ ДИТИНСТВА В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ТА ПРАКТИЧНОМУ 
ДОСВІДІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Сучасний стан дітей у нашому суспільстві характеризується соціальною депривацією, тобто 
недостатністю тих чи інших умов, матеріальних та духовних ресурсів, необхідних для виживання і розвитку 
кожної дитини. І тому, як ніколи, цінною для створення нової школи є концепція філософії дитинства 
павлиського вченого, котра змогла вижити в часи панування авторитарної педагогіки, одноманітності 
навчальних планів і програм, педагогічних констант і табу. Філософсько-педагогічна аргументація та 
обґрунтування феномена дитинства В. Сухомлинським ґрунтувалася на експерименті, проведеному ним в 
одній і тій школі, з одним і тим же колективом і який охопив два покоління школярів. Тому є підстави 
стверджувати, що його ідеї мають далекоглядний вектор, можуть бути перенесені в сьогодення, багато з 
яких уже сьогодні реалізуються і вказують на актуальність та практичну значущість порушеної проблеми.  
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Проблемі дитинства присвячено багато наукових досліджень. У сучасний час різних аспектів цієї 
проблеми торкалися Ш. Амонашвілі, М.Антонець, А. Богуш, Н. Безлюдна, І. Бех, Л. Бондар, Г. Бондаренко, 
В.Бутенко, М. Вашуленко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Ликов, В. Лимонченко, В.Кузь, В. Кушнір, М. Мухін, 
Н. Побірченко, В. Риндак, А. Розенберг, О.Савченко, О. Сухомлинська, Л. Ткачук, В. Хайруліна та ін. Але 
поза межами дослідження залишилася проблема філософії дитинства в наукових працях та практичному 
досвіді В. Сухомлинського. 

Тому  мета статті полягає у висвітлені запропонованої В.Сухомлинським концепції філософії 
дитинства, яка ґрунтувалася на особливостях дитячого сприймання світу, дитячій реакції на навколишній 
світ, прагненні дитини до відкриття, пригод, фантазії,  гри, видумки, прилученні до нового, невідомого, 
таємничого.  

В. Сухомлинський, на відміну від багатьох педагогів і філософів, уважав дитинство єдиною 
багатогранною системою, яка виявляється у таких п’яти вимірах: 1) дитинство як віковий період життя 
людини; 2) дитинство як особливий, неповторний, своєрідний світ та спосіб буття дитини в ньому; 
3) дитинство (світ дитинства) як сукупність дітей певного віку; 4) дитинство як світ стосунків дорослих 
і дітей; 5) дитинство як середовище, у якому доводиться працювати вчителю. Таким екологічним 
середовищем дитинства виступала школа. І щоб навчально-виховний процес у школі давав позитивні 
результати, усі п’ять вимірів повинні братися як єдине ціле. 

До В. Сухомлинського в такій цілісності теорію дитинства по суті ніхто не розвивав. Багато вчених, які 
займалися названою проблемою, розкривали певну сторону дитинства, досліджували одну із її граней.  

Зупинимося на кожному вимірі окремо. 
1. Дитинство як віковий період життя людини.  
Багаторічні  спостереження  над дітьми дали змогу В. Сухомлинському визначити об’єктивну 

характеристику вікових особливостей школярів. На підставі наявних у психолого-педагогічних науках схем 
вікових періодизацій онтогенезу дитини він виділяє три великих періоди: дитинство, отроцтво, юність. 
Згідно з педагогічною періодизацією поділяє їх за родом діяльності на групи: дошкільний, молодший 
шкільний, середній шкільний та старший шкільний вік. У своїх працях він робить глибокий аналіз кожного 
вікового періоду дитини, її психо-фізіологічних особливостей, дає поради щодо навчання і виховання дітей 
кожного з указаних вікових періодів. 

З цього приводу він писав: “Надзвичайно важливу роль у формуванні людської особистості відіграють 
роки дитинства, дошкільний і молодший шкільний вік” [7, 13]. Павлиський учений підтримував ідею 
Л.Толстого, А. Макаренка про те, що “людина стане тим, чим вона стане до п’ятирічного віку” [7, 14]. 

Підтвердженням цього є проведене В. Сухомлинським дослідження. Протягом 33 років педагог-новатор 
вивчав словниковий запас дітей молодшого, середнього, старшого шкільного віку й дорослих. Він 
установив, що 7-річна дитина із сім’ї колгоспника, коли вступає до школи, має у своєму арсеналі 3–3,5 тис. 
слів рідної мови, з них 1,5 тис. активно використовує. Людина ж віком 45–50 років із середньою освітою 
розуміє, відчуває емоційне забарвлення 5–5,5 тис. слів рідної мови, з них 2–2,5 тис. слів у її активному 
словниковому запасі [2]. Учений стверджував, що в роки дитинства людина оволодіває таким обширним 
словниковим запасом слів рідної мови через те, що “перед нею в цей час уперше відкривається краса 
навколишнього світу. Тому, що в кожному слові вона не тільки бачить смисл, а й відчуває найтонші відтінки 
краси” [7, 48]. Тобто дитинство як віковий період має виняткове значення в житті людини, тому що в ці 
роки формується характер дитини, її мислення, мова, і саме на цей період припадає велике навантаження на 
організм людини, її психіку, мозок, починають формуватися основні морально-етичні цінності та духовні 
потреби.  

2. Дитинство як дитячий світ (особливий, неповторний, своєрідний) та спосіб буття дитини в ньому.  
У філософії широко використовується категорія “життєвий світ” або “суб’єктивний життєвий простір” 

(К. Томе [12]). У педагогіці та психології цей термін не є загальновживаним, тому що не набув усталеного 
статусу. 

Проектуючи поняття “життєвий світ” на площину “дитинство”, можна стверджувати, що дитячий світ – 
це первинна реальність буття людини, її первинний життєвий світ. Первинність його випливає з того, що він 
становить “вихідну цілісність реальності”, першопочатковість буття людини, певну “форму форм”, початок 
іншого великого світу. Дитячий світ є “психологічним фоном, на якому формується і здійснюється стратегія 
життя” дитини [5, 207]. Тільки діти можуть вдивлятися у світ. Бо дитина знаходить себе в зовсім 
незнайомому світі, у якому все ще їй незрозуміле, все займає, все цікавить. Не маючи реального досвіду, 
діти відкривають світ для себе. Доросла людина має багато готових знань, думок, дуже багато місця в неї 
займають звички, готові установки. Дитинство ж не має ще масового усередненого погляду на світ. Дитячий 
світ охоплює два світи – зовнішній, тобто той, який вбирає особистість з її своєрідністю, неповторністю та 
індивідуальністю, і внутрішній – той, що “відображає особистісні якості, цінності та актуальні смисли в 
об’єктивній реальності” [11, 1]. Інакше кажучи, під поняттям “дитячий світ” В. Сухомлинський розумів 
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психологічно перероблений дитиною реальний світ її життя. Дитинство виступало для нього не підготовкою 
до дорослого життя, а справжнім повнокровним життям зі всіма його протиріччями. Звідси дитячий світ у 
його уяві яскравий і неповторний, як сама природа дитини. Спогади про дитинство залишаються на все 
життя, адже зі всіма явищами навколишнього світу дитина зустрічається вперше. Для неї усе нове, через те і 
добро, і зло вона сприймає крізь призму власних переживань. На думку вченого, у дитинстві людину 
повинні супроводжувати тільки позитивні емоції. Бо дитячий світ – це більше “ситуація сприйняття, ніж 
об’єктивна ситуація” [5, 208]. 

Реальний (наявний) світ кожна дитина сприймає по-різному, під особистісним кутом зору. Тобто на 
однакові обставини життя кожна дитина має свій власний погляд. Звідси й дитячий світ, у якому 
розгортається її буття, як завжди, зовсім різний в однакових реальних обставинах. В. Сухомлинський, 
працюючи з дітьми в “школі радості”, писав, що “переді мною 31 дитина – 31 світ”. І для кожної з них існує 
свій власний дитячий світ, притаманний тільки їй особисто, хоч часто розгортається у спільних реальних 
обставинах (діти в сім’ї, дошкільній установі, шкільному класі). Для дітей солодка мить свободи безмежна, 
час ще не дискретний. 

Здійснений нами аналіз педагогічної спадщини видатного педагога дає можливість стверджувати, що 
дитячому світу притаманний свій вимір часу.     Не кожен з педагогів, учених замислювався над тим, що 
сприйняття часу в дитини зовсім інше, ніж у нас, дорослих. Це пояснюється природою самої дитини, адже 
вона по-іншому сприймає час. Дитячий вимір часу є однією із особливостей дитинства. “Не дивуйтесь 
тому, – писав Павлиський мислитель, – що на уроці, задивившись, як на стіні класу грає тінь дерева у 
сонячному зайчику, дитина не чує абсолютно нічого… її підхопив плин річки дитинства, час вона сприймає 
зовсім не так, як ви…” [7, 495–496]. За день дитина набагато більше сприймає вражень, переживає, бачить, 
відкриває щось нове, незвідане до цього, чує, “пізнає логічно та емоційно”, ніж доросла людина. Через те 
день для неї здається вічністю. Учений застерігав дорослих від того, щоб не спотворювати дитячий вимір 
часу. Адже при цьому дитина втратить досить багато: “здатність мислити яскравими образами і поступово 
переходити до мислення абстрактного” [9, 81].  

В. Сухомлинський писав: “Дитина бачить світ немов би відбитий на кінострічці методом уповільненого 
знімання” [8, 8]. Для дитини година здається роком, день – вічністю. І це дійсно так. Підтвердженням цього 
є проведені дослідження переживання часу в різних умовах (Д. Ельконін, Й. Мартинова, Л. Мітіна, Т.Уткіна, 
П. Фресс). Експериментальним методом (В.Коноваловим, Ж. Бурковецькою, 1983) був підтверджений факт, 
який уперше помітив на початку століття Е. Мейман (1911), що “уявлення про довжину часу в них 
розвинуте іще недостаньо” [1, 111]. Через те і сприйняття часу в дитинстві особливе. 

Педагог-практик радив: щоб жити життям дитини, знайти спільну мову з нею, домогтися гарних 
результатів у навчанні та вихованні, вчитель повинен вміти жити в дитячому вимірі часу, сприймати його 
так, як сприймає дитина, будувати й організовувати „навчально-виховний процес так, щоб кожного дня 
дитина прожила бодай дві–три години в своєму, дитячому вимірі часу” [7, 81].  Адже дитячий вимір часу 
відрізняється від того, у якому живуть дорослі. Учень, який прийшов у перший клас, і після завершення 
навчання у четвертому зовсім не такий, яким був на початку, він змінився, змінився його духовний світ, він 
зріс як розумово, так і фізично. Для дитини – це ціла епоха, а в становленні та світосприйманні вчителя цей 
період мало що змінив. 

Тобто, в розумінні В. Сухомлинського, дитячий світ – “це дитяче сприйняття світу, дитяча емоційна і 
моральна реакція на навколишню дійсність”, яка відзначається “своєрідністю, ясністю, тонкістю, 
безпосередністю” [7, 12].  

3. Дитинство (світ дитинства) як сукупність дітей певного віку.  
Дитина – не маленька людина, а якісно своєрідна істота. Тому дитинство вимагає й іншого, ніж у 

дорослих, ставлення до себе. Дитину і дорослого, на думку відомого педагога, не можна порівнювати, тому 
що немає і не може бути єдиної мірки, за допомогою якої можна було б їх виміряти. Що ж притаманне 
світові дитинства? В. Сухомлинський першим із педагогів нашої країни відзначав, що, по-перше, дитяче 
пізнання і самопізнання, дитяче сприймання світу, дитяча реакція на навколишній світ зовсім інші, ніж у 
дорослої людини. 

В. Сухомлинський підкреслював, що діти сприймають світ через призму власних переживань. Усе, що 
оточує дитину, навіть найпростіші речі, вона сприймає серйозно. Така особливість дитинства має 
враховуватися і при складанні підручників, і в проведені навчально-виховного процесу. Якби дорослий зміг 
подивитися на світ очима дитини, менше було б непорозумінь у системі стосунків “дорослий–дитина”, бо 
найпростіша гра для дитини то – серйозна річ, ціла подія у її житті. 

Дитина на шляху подорослішання поступово здійснює перехід від сприймання до спостереження. Ряд 
авторів (А. Біне, В. Штерн та ін.) дійшли висновку, що стадії розвитку сприймань, спостережень у дитини 
залежать від її віку. А дослідження Л. Занкова, С. Рубінштейна довели, що вони залежать також від змісту й 
характеру пізнавальної діяльності, притаманної тому чи іншому вікові. Тобто сприйняття дитиною світу 
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відбувається через процеси пізнання і самопізнання. В. Сухомлинський добре розумів, що це не тільки 
філософські категорії, але й педагогічні. Тому широко використовував їх у своїй педагогічній діяльності. 

Важливим завданням учителя є те, щоб навчити дитину вдивлятися не тільки в навколишній світ 
(макрокосм), але й у саму себе, тобто виховати в неї прагнення пізнати не тільки речі та явища 
навколишнього світу, але й свій внутрішній світ (мікрокосм). Адже для дитини характерним є те, що вона 
інтенсивно сприймає світ через саму себе. 

Одну із суттєвих ознак філософії дитинства В. Сухомлинський убачав саме в пізнанні світу дитиною 
через пізнання самої себе, тобто через свої емоції, відчуття, переживання. У різні періоди дитинства дитина 
по-різному пізнає світ. В. Сухомлинський наголошував, що “дитина пізнає світ дивуючись, підліток – 
сумніваючись, одухотворюючись, юнак – утверджуючись” [7, 199]. Весь процес пізнання має опиратися на 
особисту активність учня, тобто без суб’єкт-суб’єктної взаємодії між учителем та учнем цей процес 
неможливий. Академік В. Кремень [3] указує на те, що український просвітитель уважав індивідуальний 
розвиток дитини неможливим без “научіння методів пізнання”. Зокрема, він рекомендував цілеспрямовано 
відпрацьовувати на уроках такі методи, як спостереження, порівняння, узагальнення, пояснення причинно-
наслідкових зв’язків, аналіз і синтез. З цією метою у школі були започатковані уроки з розвитку пам’яті, 
уваги, раціональних прийомів запам’ятовування. Вчителями створювалася атмосфера пошуку, відкриття, 
радості пізнання. Важливо також, щоб у роки дитинства вчитель допоміг дитині прищепити навички до 
самопізнання, самонавчання та самовиховання, які будуть супроводжувати все подальше життя людини.  

Відмітною рисою, яка відрізняє дитину від дорослої людини, на думку відомого педагога, є те, що 
дитина пізнає світ серцем, а доросла людина втрачає цю здатність, вона сприймає світ розумом. З цього 
приводу він писав: “Свій першочерговий обов’язок – обов’язок майстра душі дитячої – я вбачаю в тому, щоб 
не згасити цього безцінного вогника, – вміння дитини пізнавати світ серцем...” [9, 84]. Учитель тільки тоді 
стане справжнім педагогом, коли зможе відчувати серцем дитячий світ – дитинство. Через те 
В.Сухомлинський радив: “Ввійдімо в дивний світ дитинства з гарячим серцем, в якому живе, тріпоче пульс 
дитячого життя” [7, 621]. Тому ідея “пізнання серцем” та “виховання серцем” саме в період дитинства має 
бути в центрі уваги вихователів і батьків.  

У дитинстві існує своя найпростіша та й, мабуть, “наймудріша класифікація всіх явищ навколишнього 
світу. Все, що бачить дитина, вона відносить або до добра, або ж до зла. Нічого середнього для неї не існує” 
[7, 199]. Доросла людина реагує по-іншому, вона навчилася “прикривати” свої почуття. Звідси виховання 
має зводитися до того, щоб навчити людину поєднати в одну гармонійну систему розум і серце, бо в 
створенні внутрішнього тепла, комфорту вбачається філософська парадигма майбутнього.  

По-друге, В. Сухомлинський уважав, що світ дитинства – це світ відкриттів, пригод, прилучення до 
нового, невідомого й навіть таємничого, казки, фантазії, видумки. Ця особливість світу дитинства 
відмежовує дитячий світ від світу дорослих з його повсякденністю. Велике значення в ньому мають книги, 
дитячі фільми, іграшки. 33 роки експериментальної роботи в школі привели видатного педагога до 
висновку, що найбільш інтенсивно дитина інтелектуально розвивається у процесі гри, казки, фантазії, 
музики, краси. Він дотримувався думки, що з 5 до 10 років дітям повинно відкриватися якомога більше 
незрозумілого, цікавого. Найпрекраснішою і найглибшою емоцією дитини павлиський учений уважав 
“відчуття таємниці” як “джерела справжнього знання”. На його думку, розумовий розвиток дитини, поштовх 
до дитячої творчості значною мірою залежить від того, наскільки розвинуте це почуття в дитинстві.  

Діти живуть у дивовижному світі подій, пригод, кожна з яких – маленьке звершення. Дитині вперше 
відкривається таємниця народження, неминучість смерті. Через казку до неї приходять моральні цінності. У 
цей період дитина любить фантазувати, відкрита для смислоосягнення й смислотворення, її все хочеться 
знати, все її цікавить, вона найбільше творить, бо для неї не існує табу, шаблонів, зразків, до яких звикає 
доросла людина. Через те особливістю цього періоду є культуротворча функція дитинства. Як дорогоцінний 
дар творчості, залишили діти Павлиша нам у спадок свої казки, твори, байки, розповіді. Через казку, гру, 
фантазію дитина відкриває світ, радість буття. Казка вносить у світ дитинства благородні почуття, розкриває 
складні людські стосунки  [6].  

На основі багаторічного досвіду Василь Олександрович дійшов висновку, що “діти – це наймудріші 
філософи й найчутливіші психологи”, за своєю природою “дитина – допитливий дослідник, відкривач 
Всесвіту”. У самій дитині закладена потреба відчувати себе відкривачем, дослідником природи й самого 
себе. Ця потреба досягає найбільшого, домінантного значення в дитинстві. Допитливість стимулює дитину 
до пізнання, дослідної та експериментальної діяльності, має неабияку спонукальну силу в мотивуванні 
навчання. Допитливість дитини виявляється в активному спогляданні явищ навколишнього світу, взаємодії з 
ним. Допитливість виявляється в безлічі запитань, які ставить дитина перед дорослим. Вона все хоче 
пізнати, обміркувати. В. Сухомлинський наголошував, що “дитина нічому не вірить просто так, а все хоче 
випробувати, перевірити власним досвідом. У тому, що, на перший погляд, здається зовсім очевидним, вона 
раптом бачить щось приховане, в неї – безліч запитань, а запитання – це ж вогники, що запалюють порох 
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думки, з цих вогників, по суті, і починається те, до чого всі ми, учителі, прагнемо, – щоб вихованець наш 
умів примусити себе думати. У нього особливо уважне, загострене, допитливе зацікавлене бачення світу й 
нездоланна... невситима потреба думати, досліджувати, міркувати” [7, 543]. Запитання дитини орієнтовані 
на відкриття таємниць свого існування. 

Завдячуючи тому, що в дитини переважає чуттєве пізнання світу, їй близький світ фантазії. Саме 
фантазія допомагає дитині легко освоїти й пізнати світ, знайти відповідь на незрозумілі явища. Для дитини 
будь-який предмет, будь-яке явище є  матеріалом для розвитку її уяви, фантазії. 

Фантазія є для дитини творенням власної, притаманної тільки їй реальності, свого життєвого світу. 
В.Сухомлинський добре розумів, яке велике значення має фантазія у житті дитини. На його думку, вона 
сприяє розвиткові творчого мислення, допомагає здійснити перехід від чуттєвого до раціонального. 

Павлиський педагог наголошував на тому, що на кожному кроці перед дитиною відкривається щось 
нове, невідоме, що приваблює її, захоплює розум і серце. Загадковим для дитини є все, з чим вона 
зустрічається щодня. Її буде непокоїти загадкове доти, доки невідомому явищу не буде дано зрозумілого 
пояснення, не знайдено певного значення, що спочатку відбувається через гру. 

По-третє дитячому світу притаманне дитяче ставлення до світу. В. Сухомлинський у монографії “Шлях 
до серця дитини” [10] писав, що дитинство – це, насамперед, дитячий спосіб ставлення до світу, якому 
притаманне: бурхлива дитяча радість, пустощі, яскравість і безпосередність життєвих вражень, гострота 
переживань подієвості буття, прагнення до всього радісного, веселого, світлого. Життя, віддане дітям, дало 
можливість йому зробити висновок, що дитина розвивається завдяки отриманим з навколишнього світу 
враженням, набуваючи досвід усіма своїми почуттями. Краса навколишнього світу виступає “джерелом 
радості дитинства – радості буття” [7, 257]. «Адже радість буття – це не тільки найяскравіше виявлення 
самосвідомості особистості, а й оцінка навколишнього світу, активне ставлення дитини до того, що вона 
бачить навколо себе» [7, 257]. Дитина має свої масштаби виміру радощів і прикростей, вроджений потяг до 
краси, добра, любові. Вона тягнеться до всього прекрасного, що її оточує. Діти мають свої уявлення про 
честь і безчестя, людську гідність, у них свій кодекс людських цінностей. Дитину не можна ізолювати від 
життя. Світ зітканий не тільки із добра. Людина має бути готова до відсічі того зла, від зустрічі з яким вона 
не застрахована. 

Дитяче ставлення до світу виражається в особливих формах характеру дитини, таких, як відкритість, 
неупередженість, відвертість, глибока довіра. Ці форми виступають формами авансування дорослого “суто 
людського ставлення” [4]. Діти зазвичай не розраховують на віддачу. Вони такі, які є насправді, ще не 
вміють прикриватися, лестити. Такій позиції дітей бракує реалістичності, тому діти досить часто 
потерпають від обману.  

Дитина чутливо реагує на безпідставні звинувачення. Її відкрите ніжне серце не знає життєвої мудрості, 
через те воно беззахисне. Актуальними й нині є поради павлиського вченого: не виносьте на осуд дитячі 
помилки, бо дитина може стати жорстокою, озлобленою. А вона має бути вихована тільки доброю, 
сердечною, з  відкритим серцем. 

Дитяча відкритість виражається у тому, що дитина, як ніколи пізніше, відкрита для смислоосягнення й 
смислоутворення. Будь-який фрагмент “великого світу” може стати для дитини її власним світом [4, 66]. 
Тому творення добра дитиною і для дитини лежало в основі “педагогіки серця”, запровадженої 
В.Сухомлинським у Павлиській школі.  

Дитина від природи відверта, її душі не підвласні хитрування і вигоди. Еталоном моральності й 
людяності в сутнісному вимірі, вважав В. Сухомлинський, виступає дитяча довіра як своєрідний “гормон 
зростання”. Через те стосунки в системі “учитель-учень” повинні будуватися на безмежній довірі до дитини, 
прагненні знайти допомогу й підтримку в старшого наставника. Дитина буде підвласна тільки тоді 
педагогові, коли вона його любить, а відповідно й довіряє. Адже, як зауважував учений: “На довір’ї і любові 
тримається прагнення дитини шукати захист в дорослого” [7, 619–620]. В основі педагогічного процесу має 
лежати повага до тендітних дитячих почуттів, їхньої емоційної чутливості. Адже серце дитини чутливе до 
добра, ласки, доброзичливості. Воно не потребує підвищення голосу, а тим більше крику, погроз. 

4. Дитинство – це світ стосунків дорослих і дітей. Світ дітей – вагома складова великого світу. Якою 
людиною стане дитина в майбутньому, залежить від того, як ми, дорослі, вводили її у доросле життя. Адже 
діти – половина людства, яку часто ми (дорослі),  не помічаємо, бо панівне місце в цьому світі займають 
дорослі. Разом з тим вродженою потребою дитини є нездоланне прагнення бути поруч із дорослими, разом з 
ними займатися будь-якою діяльністю. Радість від спільної праці, спільного життя становить щоденне буття 
дитини, основу її руху до пізнання. Така вже логіка нашого життя, що світ дітей існує зі світом дорослих в 
одному і тому ж вимірі простору. А тому дуже важливо, щоб дорослі усвідомили покладену на них 
відповідальність за захист і збереження світу дитинства. Часто дорослі не вважають дитину як цінність 
сьогодні, вони впевнені, що її призначення – стати кимось завтра. Дитина може по-дитячому вникати в 
серйозні проблеми дорослих. Але педагогічна убогість і недостатність педагогічного досвіду в дорослих не 
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дає їм цього зрозуміти й правильно готувати дитину до життя. Якщо дитина потрапляє у складні життєві 
ситуації, то необхідно допомогти їй протиставити похмурому світу приреченості, мовчазного підкорення 
долі – живу радість творення, тривоги і хвилювання, які пов’язані з досягненням високих благородних 
цілей. Василь Олександрович уважав, що в суспільстві не повинно бути жодної скаліченої душі, тому за 
кожну дитину необхідно боротися. Дитина має нести світло сонця і чисту мелодію життєрадісної музики 
людської радості в таємний закуток, тоді промінь її чистого серця буде освітлювати дорогу іншим людям.  

Діти дуже чутливо реагують на те, що робимо ми, дорослі. З нас вони беруть приклад, як вести себе в 
тій чи іншій ситуації. Діти – наше відображення в дзеркалі, все в них від нас: добре ставлення до людей, 
працелюбство, розуміння інших, уміння співчувати їм, уміння чесно визнавати свої помилки. Діти, 
граючись, часто моделюють сім’ю в своєму розумінні й баченні, виконуючи роль матері та батька. Якщо 
придивитися до них уважніше, то в такій грі ми побачимо себе, наші стосунки у сім’ї, наші подружні 
взаємостосунки. Адже дитину виховує кожен день, кожен час, проведений разом з нами. Виховний вплив 
батьків на дитину відбувається не тільки тоді, коли з нею розмовляють, повчають її, але й тоді, коли їх немає 
вдома. Кожен момент життя батьків виховує її: те, як вони одягаються, розмовляють, радіють, сумують, 
поводяться з друзями й ворогами. Все це справляє на дитину велике враження, хоч вона сама цього не 
розуміє. Адже діти “пізнають світ головним чином через поведінку тих, кого вони щодня бачать поруч, хто 
піклується про них, хто ставить перед ними вимоги” [7, 197]. З цього приводу В. Сухомлинський писав: 
“Вчити жити – це значить передавати з серця в серце моральні багатства, здобуті, нагромаджені людством” 
[7, 199]. У Павлиській школі цьому сприяли такі урочисті форми роботи, як закладення Саду Матері, 
Троянди Бабусі, Куточка краси, свято Першого хліба, вирощування хризантем до 8-го Березня у шкільній 
теплиці. Вчити жити дитину має право лише той, хто вміє ураховувати дитячі інтереси, потреби. 

Павлиський педагог наголошував, що турбота вчителів про дитину буде наповнена педагогічним 
змістом у тому разі, коли дитина в спілкуванні відчує, що до неї ставляться не як до маленької, а як до рівної 
собі: довіряюють їй, ураховують її думку, доручають важливі справи. З вершин філософської мудрості 
звучать слова Павлиського вченого: “Вчителеві треба розуміти Світ Дитинства… йдеться не про те, щоб із 
вершин педагогічної мудрості опуститися у прозаїчний світ дитячих інтересів… Ідеться про те, щоб 
піднятися до тонких істин Світу Дитинства. Піднятися, а не спуститися. Не сюсюкати з дитиною, а говорити 
з людиною, не підладжуватися під “дитячу обмеженість” інтересів (немає такої обмеженості, якщо ти сам не 
приведеш маленьку людину до обмеженості), а бути мудрим наставником – мати мудру владу все розуміти” 
[7, 373]. 

Часто в системі “дорослий-дитина” виникають взаємні непорозуміння: дорослий не розуміє дитину, 
дитина – дорослого, виникає таке враження, що вони розмовляють різними мовами. Це відбувається тоді, 
коли дорослий потрапив у світ дитинства і намагається диктувати в незрозумілому для себе світі свої 
порядки. Адже в наявній системі “дитина–дорослий” центральне місце, як за, відводиться дорослій людині. 
Саме з цієї позиції оцінюється поведінка дитини, вирішується, що їй потрібно, що для неї корисно. Тобто 
спрацьовує принцип “дорослого егоцентризму”, суть якого полягає у тому, що доросла людина часто 
неспроможна прийняти позицію дитини, проаналізувати ситуацію з її дитячого погляду, врахувати її вікові 
особливості. Доросла людина, прирівнюючи дитину до себе, виходить із своїх позицій, що приводить до 
втрати дитиною своєї самоцінності, своєї своєрідності. При погляді на дитину через призму дорослого 
виділяються характеристики, притаманні дорослому, але не властиві дитині, тобто не беруться до уваги ті 
особливості, які властиві дитині, але відсутні у дорослої людини. Такий підхід у стосунках “дорослий–
дитина” не дає адекватного уявлення про дитину. А це, у свою чергу, приводить до того, що сформоване 
таким чином уявлення про дитину лягає в основу системи освіти і виховання, що приводить до хибних 
результатів. Отже, взаємозв’язок у системі “дорослий–дитина”, на думку В. Сухомлинського, полягає в 
наступному: 1) забезпечення дорослими умов для нормального розвитку дитини, її навчання, виховання, 
формування моральних норм поведінки, набуття соціально необхідних якостей; 2) побудова взаємовпливу 
поколінь (дітей і дорослих) на принципі суб’єкт-суб’єктних стосунків.  

Проаналізувавши погляди В. Сухомлинського на дитинство, ми дійшли  висновку, що дитинство він 
розглядав як самоцінний, самостійний етап життя людини, коли формуються внутрішні етичні норми, 
дитячий світогляд, базові життєві уявлення, моральні принципи, вперше пізнається навколишній світ, 
відбувається відкриття себе й оточення. На нашу думку, у розумінні павлиського вченого, дитинство – це 
першооснова людини, відліковий початок її життя. Воно є мірою її можливостей, формує і визначає її 
дорослий стан. Має свої виміри краси, добра і зла, свій вимір і своє сприйняття часу, свою емоційну і 
моральну реакцію на навколишню дійсність, свою особливість мислення. Характерними рисами його є 
безпосередність, відкритість світові, гнучкість можливостей і форм, велика пластичність, що відкриває 
можливості для інтенсивного навчання й виховання. Дитинство виступає динамічною системою. На нього 
впливає не тільки загальна культура суспільства, у якому воно розвивається, але й педагогічна, у якому воно 
виховується. 
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Подальшого розвитку потребує проблема впровадження ідей гуманістичної педагогіки Василя 
Сухомлинського в практику діяльності сучасного шкільництва.  
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Мирослава ТКАЧУК 

С.РУСОВА ТА В.СУХОМЛИНСЬКИЙ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

Національне виховання як творення і безупинне вдосконалення нації, – підкреслюють автори сучасної 
його концепції, – має забезпечити підготовку гідного члена своєї нації – повноцінної особистості, 
суверенної індивідуальності, яка усвідомлює свою належність до неї і гордиться цим, розуміє свою 
відмінність від інших народів (без зневаги до них), цінує свою громадянську, національну й особисту 
гідність, совість і честь, любить свою землю, мову й культуру, готова до оборони її від чужих посягань, дбає 
про її розбудову.  

Національне виховання створює умови для найповнішого врахування природних задатків, формування 
національного складу психіки, національного характеру, способу мислення і відчуття дітей. Отже, йдеться 
про систематичне й цілеспрямоване виховання національної свідомості й самосвідомості, формування 
національного типу особистості, що забезпечить духовну єдність поколінь, наступність національної 
культури й безсмертя нації [1, 63]. 

У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті підкреслюється, що одним із головних 
способів докорінного поліпшення виховання підростаючого покоління є реформування змісту виховання, 
наповнення його культурно-історичними надбаннями українського народу, національними духовними 
цінностями, до яких належать народний світогляд, мораль, естетика, психологія, національний характер і 
темперамент, самосвідомість, спосіб мислення, історія тощо. 

Одним із основних завдань національного виховання є формування  національної свідомості дітей, 
тобто  виховання в них любові до рідної землі, глибоке знання рідної мови, історії, літератури, мистецтва, 
культури свого народу, відродження національних традицій, звичаїв та обрядів, активна в них участь. 

Обґрунтуванню провідних ідей вітчизняної педагогіки та її орієнтації на кращі світові традиції сприяє 
дослідження нашими сучасниками науково-педагогічної спадщини відомих викладачів, учених, які в 
минулому зробили суттєвий внесок у розвиток національної освіти і виховання. Врахування і творче 
застосування їхніх здобутків допомагає удалому проведенню освітніх реформ та наданню їм національного 
характеру: ”За сьогоднішніх умов, коли спостерігаємо різні підходи до розуміння ”національного”(тобто 
”українського”), важливо реконструювати розвиток педагогіки в Україні, проникнути в глибинні пласти 
виховних і освітніх феноменів далекого та близького минулого. Найбільш повно й репрезентативно це 
можна побачити в контексті розвитку національної педагогічної думки…” [16, 3]. 
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Заслуговують на увагу наукові дослідження та розвідки сучасних учених щодо окремих аспектів змісту 
національного виховання. Розкриттю цієї історико-педагогічної проблеми сприяє цілий спектр сучасних 
досліджень провідних учених – Н. Гупана, І. Зязюна, М. Євтуха, Б. Cтупарика, О. Сухомлинської. 

Розв’язанню проблем національного виховання присвячені праці відомих учених: І. Беха, П. Щербаня, 
М. Стельмаховича,  Н. Побірченко. 

Досвід традиційного українського національного виховання дослідили В. Кузь, М. Стельмахович, 
С. Жупаник, В. Каюков, Т. Мацейків, В. Ликов, В. Мосіяшенко, Ю. Руденко, Є. Сявавко, Ю. Юр’єва. 

У пропонованій статті ми ставимо завдання в контексті національного й духовного відродження 
України здійснити дискурс проблеми змісту національного виховання у творчій спадщині видатних 
педагогів ХХ століття С. Русової та В. Сухомлинського,  

Першим у ХХ столітті піднесенням національної школи Україна зобов’язана діяльності Б. Грінченка, 
В. Дурдуківського, К. Лебединцева, О. Музиченка, В. Роднікова, С. Русової, Я. Чепіги, С. Черкасенка та 
інших.  

У різнобічній спадщині визначного українського педагога-просвітителя Софії Русової, яка все своє 
життя присвятила відродженню національної духовності, ідея національного виховання дітей, розбудови 
української національної школи, посідає чільне місце. У статті ”Національна школа” вона наголошувала: 
”Намагання усіх народів до забезпечення своєї власної державної і культурної незалежності навертають їх 
до національної школи, бо усім уже зрозуміло, наскільки нація, яка пройшла через таку школу, буде дужчою 
другої нації, яка її не проходила. Школа – великий фактор для остаточного формування нації” [7, 83]. 

С.Русова переконана в тому, що рідна національна школа – це  перша політична й соціально-
педагогічна вимога кожного народу, який скидає із себе ланцюги гніту, утисків і пригноблення національної 
свідомості, вільної думки: ”…національна школа є першим лозунгом морального і розумового відродження 
для народів, які усвідомили свою національну індивідуальність” [11, 44]. Тільки рідна школа може виховати 
громадянську свідомість, почуття людської гідності.  

С.Русова не визнає альтернативи національному вихованню, вважаючи, що тільки національне 
виховання забезпечує кожній нації найширшу демократизацію: ”Ідея єдиної національної школи невіддільна 
від демократизму народів та державного устрою; тільки завдяки їй можна виховати покоління людей на таку 
націю, яка відповідатиме всім сучасним вимогам, а керівна роль буде належати тим, хто зуміє у 
найчистішому вигляді здійснити ідею єдиної національної діяльної школи”[5, 107].  

В основі її виховної системи лежить ідея виховання в дітей національної свідомості й самосвідомості. У 
своїх працях С.Русова наголошує, що ідея національної свідомості,  прагнення народу створити свою 
національну систему виховання – ”це є глибоке змагання кожного народу знати себе як відокремлену 
частину людства і свідомо зрозуміти своє місце серед людності всього світу, свою національну роль у 
світовому культурному русі і працювати для найкращого  збагачення її скарбів” [4, 159–160].   

Вона неодноразово висловлювала думку, що виховання особистості повинно відповідати особливостям 
і потребам своєї країни, своєї нації, враховувати психологію, світогляд тієї нації, представником якої вона є, 
індивідуальну народну культуру й доводить, що тільки та нація досягає високого рівня в розвитку, яка 
краще від інших вичерпала у вихованні свої глибоко національні скарби, дала вільний розвиток 
національної психології. 

Видатний педагог уважала, що школа повинна будуватися на національному ґрунті, на засадах 
культурної спадщини українського народу: ”Не треба переймати всіх деталей зразкових шкіл у других 
народів, ні, – писала С.Русова, – кожний  народ має утворити свою власну школу, згідно з найновішими 
принципами педагогіки, але цілком своєрідну, національну школу, з своїми особливими рисами, в своїх 
життєвих потребах  і формах свого власного національного життя [5, 119].  

Педагог стверджувала: ”діяльна школа – школа життєва, вона не тільки задовольняє всі потреби самої 
дитини, вона йде назустріч загальному життю тої чи іншої місцевості, готує дитину до іншого правдивого 
життя, освіченого наукою, збудованого на свідомій праці, на використанні місцевої природи та свідомого 
вживання всіх її скарбів” [5, 133]. Нація народжується коло дитячої колиски, лише на рідному ґрунті, серед 
рідного слова, пісні здатна вирости національно свідома дитина. 

Боротьбу за українську мову й національний зміст навчання та виховання у школі  вона вважала одним 
з найважливіших завдань, що стоять перед педагогічними діячами.  

Рідна мова, у якій ”заховується дух народу”, є найголовнішим засобом національного виховання і  
розглядається у педагогічній концепції С.Русової як провідний засіб впливу на формування свідомості 
особистості: ”Мова народу – це він сам, у мові весь його спосіб мислення, його манера відчувати, в ньому 
думка народу та його душа” [11, 44]. 

Маючи на увазі ”націоналізацію” не в сучасному розумінні, а як вироблення національної освіти, 
С.Русова наголошувала:”….тільки рідна мова є плодотворним, найприроднішим органом думки для 
мільйонів людей” [6, 71]. Мова навчання дітей ”повинна бути справді рідною учням, а за таку мову треба 
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вважати тільки ту, якою учні говорять в своїй родині, в своєму селі. В Україні рідна мова – українська; нею 
й потрібно вести активні творчі сили учнів” [9, 7].  

Великого значення С.Русова надавала вивченню історії свого народу й релігії, географії, 
природознавства. На її думку, ”ці предмети дуже сприяють розвитку національної свідомості” учнів [7, 84],  
виховують  у них ”пошану до свого рідного…” [9, 13]. Видатний педагог наголошувала: ”Конче потрібно 
виховати у дитини почуття любові до рідного краю, і це дає свої позитивні результати, коли виховання 
поставлене на національний ґрунт” [10, 206]. і далі: ”Рідні краєвиди треба закріпити в дитячій уяві. 
Літературний матеріал теж повинен бути спочатку цілком національним – народні пісні, ігри, рухавки, 
казки, поеми” (там само). 

Вона обстоювала доцільність використання надбань усної народної творчості: прислів’їв, загадок, 
народних дум та історичних пісень, які розповідають про історію рідного краю, про традиції і звичаї народу, 
вчать любити й шанувати рідну землю, у вихованні гідного громадянина своєї країни. 

С.Русова наголошувала на необхідності знати твори найкращих українських письменників: ”Наша 
українська класична література вся пройнята щирим демократизмом і гарячим патріотизмом. Учням треба 
було зрозуміти цей напрямок і дати  належну оцінку” [7, 84].  

Одним із виявів національної свідомості є національне мистецтво й воно має велике значення для 
естетичного виховання, стверджує педагог, наголошуючи:”Естетичне виховання не може бути не 
національним” [7, 85]. 

Одним із способів національного виховання у педагогічній спадщині С.Русової є дотримання родинних 
звичаїв і традицій, проведення свят, особливо народних: ”В кожному святі треба єднати народне, 
національне, фольклорне із загальнокультурним і давати щось естетичне, красне й радісно-веселе” [9, 15]. 

Наукові дослідження переконують, що висока культура міжнаціональних стосунків може бути 
сформована лише на основі високої національної свідомості особистості, яка є представником, патріотом 
свого етносу. Тобто формування культури міжнаціональних відносин як вселюдської категорії вимагає 
тісного зв’язку з національним вихованням. Такий зв’язок можливий, як переконує сучасна наука, тільки в 
національній школі. Софія Русова наголошувала, що ”націоналізація освіти ніде не повинна призводити до 
шовінізму, націоналізація освіти є найкращий шлях до самоусвідомлення кожного народу і наближення його 
до розуміння життя других народів”[8, 92]. У праці ”Теорія і практика дошкільного виховання” вона писала: 
”Любов до рідного краю не має переходити в ізольований національний егоїзм, ні, – люблячи свій народ, 
дитина повинна визнавати добрі риси і права на пошану за іншими народами”, що дасть можливість ”більш 
свідомо зрозуміти свою національну особистість”[10, 206].  

Надзвичайно актуально сьогодні, у період національного відродження України, звучать слова 
С.Русової: ”Щаслива та нація, яка має змогу утворити у своїй державі національну школу для всієї 
людності; вона сміливо може дивитися на своє майбутнє: національна освіта дасть їй змогу посилити свої 
економічні можливості і широко розвинути культурні творчі сили. Національна школа, освіта потребує 
колосальної роботи численних робітників, величезних коштів, але все це мусить бути, бо це – гасло нашого 
відродження” [7, 85].  

Особливе місце серед корифеїв вітчизняної та світової педагогічної науки другої половини ХХ століття 
посідає Василь Сухомлинський, 90-річчя якого ми відзначаємо цього року. 

Актуальність звернення до багатющої теоретичної та практичної  спадщини видатного педагога 
зумовлена тим, що в ній, здається, не існує жодної галузі педагогіки, яку В.О.Сухомлинський залишив би 
поза увагою. Різнобічність підходу й вичерпність розкриття педагогічних проблем визначає наше прагнення 
до постійного залучення розробок В.О.Сухомлинського в сучасну педагогічну діяльність. Педагогічні ідеї 
В.О. Сухомлинського стали надійним підґрунтям для розбудови національної освіти, створення системи 
національного виховання. 

У своїх численних педагогічних працях, зокрема в книзі ”Народження громадянина”, підтекст якої 
звучить як виховання патріота рідного народу, В.Сухомлинський прямо і з проекцією на майбутнє заявив: 
”Наша висока мета – виховати вірних синів і дочок… Вітчизни” [15, 28]. Патріотичне виховання, 
формування громадянина В.О.Сухомлинський уважав пріоритетним у виховній роботі, наголошуючи, що 
”серцевиною морального виховання, моральної зрілості… є ідея Вітчизни” [13, 301].  

Учений переконливо довів, що патріотизм, любов до Батьківщини та свого народу виступають основою 
громадянської свідомості. Структура громадянської свідомості тісно пов’язана з національною свідомістю. І 
хоча В.О. Сухомлинський не вживав терміна ”національна свідомість”, можна з упевненістю сказати, що 
домінантою його педагогічної творчості було виховання любові до своєї нації, культури, традицій та звичаїв 
свого народу, рідної мови. Він розумів, що розв’язання проблеми формування громадянської свідомості 
можливе тільки у зв’язку з духовним розумінням Батьківщини, яке й народжує в особистості почуття 
патріотизму: ”… є святині, які ні з чим не можна порівнювати, зіставляти. Це – Батьківщина,… Вітчизна, 
синівська вірність, відданість тій  землі, де ти народився і осмислив сам себе, тому народові, який вигодував 
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і зростив тебе” [15, 166]. Саме відданість рідній землі, любов до Батьківщини, рідного народу, його історії, 
мови, культури породжують національний менталітет, психіку і характер людини. ”Світ дитини – це 
насамперед природа, яка оточує її в дитинстві, піклування матері й батька, казка, пісня. Спогади про цей світ 
накладаються на все наступне життя, надають емоційного забарвлення усім прагненням, помислам, 
поривам. Азбука патріотичного виховання полягає в тому, щоб утвердити в людській душі багате, яскраве, 
незабутнє дитинство, закарбувати в ньому образи рідної природи, які хвилювали б усе життя. У кожної 
людини повинен бути рідний куточок, який став незабутнім спогадом про найдорожче, – без цього немає 
людини, немає її морально-емоційного й естетичного коріння, немає свіжого вітерця, який живить 
непогасне полум’я любові до Вітчизни.”[14, 134].  

Академік АПН України, доктор педагогічних наук О.В.Сухомлинська стверджує: ”Я знаю Василя 
Олександровича як педагога, як батька, як українця – наскільки він любив Україну, високо цінував народну 
творчість, народну мудрість”. Ольга Василівна підкреслює, що цінності українського народу він вніс і 
упровадив у педагогічний процес, зробив їх здобутком малюків, дітей, юнаків та дівчат, на їхній основі 
формував патріотизм, відчуття рідної землі, рідного слова [2, 3] Саме через ці цінності ми сприймаємо тепер 
педагогічну спадщину В.Сухомлинського, а його розглядаємо як педагога-українця. 

Навчально-виховний процес у школі, уважав він, має спиратися на духовне життя й історію народу, бо 
”розум людини, що формується, вбирає в себе ідеологію і психологію народу, його переконання, традиції, 
багаторічний досвід, інтелектуальну, моральну, естетичну культуру” [14, 91]. ”Ми, вихователі, – писав 
В.О.Сухомлинський, – повинні бути майстрами-чарівниками, які вміють провести нитки – тонкі й міцні – 
від кожного серця до великого й безсмертного – до народу, до його невичерпної духовної культури” 
[14, 137].  

”Патріотичне виховання має багато граней. Перша з них – це бачення світу. Те, що відкривається перед 
людиною з перших  кроків її свідомого життя – з того моменту, як вона подумала і пережила, – вона 
повинна не тільки бачити й розуміти, але й любити, дорожити ним, вважати своїм, почувати себе частинкою 
світу, в якому народилася. Подбайте, щоб тисячі найтонших ниток пов’язували особистість з Вітчизною – це 
перша порада батькові, матері і педагогу” [15, 168]. 

Педагогічна творчість В.Сухомлинського була націлена на реалізацію провідних ідей національної 
системи виховання – формування у дітей глибокої любові до Матері, Батька, Роду, поваги до старших, 
чуйності до трудової людини, дійової готовності допомогти в біді, пошани до праці, потреби трудитися, 
старанності й наполегливості в праці, дбайливого ставлення до рідної природи.  

Усвідомлюючи, що успішне здійснення патріотичного виховання молоді неможливе без поглиблення 
його ідейного змісту, В.О.Сухомлинський створює у школі чотири культи патріотичного виховання: Культ 
Батьківщини, Культ Матері, Культ Книги і Культ Рідного слова.  

Культ Батьківщини, бо ”любов до Вітчизни і любов до людей – це два швидких потоки, які, 
зливаючись, утворюють могутню річку патріотизму” [15, 178]. 

Культ Матері – бо любов до рідної матері, батька, до сім’ї і є тою моральною, емоційно-естетичною 
азбукою виховання патріотичних почуттів, і є тими соками, які живлять патріотичну свідомість дитини. А 
сімейне виховання є першоджерелом любові до свого народу, до своєї землі, рідної мови, Батьківщини є 
основою етнічної генетичної пам’яті поколінь. 

Культ Книги – бо ”Знання про Батьківщину – наріжний камінь громадянської гідності”[15, 356]. 
Культ Рідного слова: ”У ті хвилини життя слова, коли його краса, його поетична грань допомагає 

вихователеві назавжди зберегти яскраві картини дитинства, у душах наших вихованців відбувається те, в 
ім’я чого ми взагалі переступаємо поріг школи: від кожного дитячого серця простягаються тисячі ниток до 
того великого і вічного, ім’я якому народ, його мова, культура, література, мистецтво, школа, сім’я, слава 
тих, хто пішов від нас, і прекрасне майбутнє нових поколінь”[14, 136–137]. 

В.О.Сухомлинський неодноразово підкреслював, що мова є могутнім знаряддям виховання любові до 
Батьківщини, рідної землі. На його думку, тільки той може осягнути своїм розумом і серцем красу, велич і 
могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки й пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної 
матері, як колискою, як добрим ім’ям своєї родини. Саме рідна мова формує національну психологію, 
характер, світогляд, свідомість і самосвідомість та інші компоненти духовності народу, національний 
характер.  

Культивування чутливості й любові до рідної мови допомагало вихованцям, за висловом 
В.О.Сухомлинського, розуміти підтекст його звернень до розуму і серця учнів: ”Якби наші вихованці не 
мали чутливості до слова, вони не могли б слухати підтекст наших звернень до їх розуму і серця. Чутливість 
до тонкості слова – це очі й вуха, без яких неможливе бачення світу, розуміння душі іншої людини” 
[13, 397]. 

Окремі висловлювання типу ”підтекст”, які прослизнули непомітними в педагогічних працях 
В.Сухомлинського через цензурні рогатки, а також відчуття національного духу творів видатного 
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українського педагога Василя Сухомлинського, дають нам право твердити, що автор у своїх творах мав на 
увазі не безлику батьківщину СРСР, а Батьківщину в уособленні України, землю свого народу з його 
героїчною історією, зневаженою мовою і культурою. 

За глибоким переконанням Сухомлинського, національне виховання необхідно здійснювати, рухаючись 
від конкретного, близького, рідного й зрозумілого до більш складного, спільного, узагальненого. Від 
формування почуття прив’язаності до рідного куточка (батьківської хати, материнської колиски, калини, що 
росте біля рідної хати, верби над ставком, родючого поля) до розуміння історичної долі народу. Тоді стане 
реальним досягнення кінцевого результату виховання, коли в душі кожної дитини ”як у краплі води, в 
мініатюрі відобразиться портрет народу”[ 14, 134]. 

Значне місце в змісті національного виховання В.О.Сухомлинський надавав народній пісні як  жанру 
фольклору та виховного засобу народної педагогіки. Краса рідної природи, образи народних героїв, думки 
та почуття простих людей через мелодію слова народної пісні назавжди входять у свідомість особистості. 
Увесь цей багатий виховний потенціал українського музичного фольклору повною мірою використовував 
В.Сухомлинський, створюючи свою педагогічну систему. 

У своїй практичній діяльності в Павлиській школі  В.Сухомлинський запровадив такі традиційні свята, 
як День Матері, Свято врожаю та ін. Глибоко шанував він і народні традиції, уважаючи їх ефективним 
виховним засобом. Адже традиції утверджують добро, любов, красу, милосердя, справедливість у всіх 
сферах життя, є одним з важливих чинників утвердження справді людської моралі. Основне їхнє завдання – 
стимулювати дотримання особистістю патріотичних і моральних вимог суспільства як внутрішньої потреби, 
як результат свідомого, вільного вибору. Вивчення і дотримання учнями традицій українського народу 
сприяє вихованню в них поваги до історичного минулого нашого народу, формуванню національної 
самосвідомості, високих патріотичних почуттів. 

Підсумовуючи дискурс проблеми змісту національного виховання у педагогіці С.Русової та 
В.Сухомлинського, виділимо ряд притаманних їм особливостей: 

Ідея національного виховання посідає чільне місце і є однією з центральних у  педагогічному доробку 
С.Русової та В.Сухомлинського.. 

Аналіз науково-педагогічного доробку С.Русової та В.Сухомлинського свідчить про те, що вчені-
педагоги були надзвичайно глибоко обізнані з народним виховним ідеалом, з емпіричним досвідом 
народного виховання, з історією, культурою, звичаями й традиціями українців, мали енциклопедичні знання 
про людину, народ, націю, знали психолого-педагогічні особливості українського народу, високо оцінювали 
національну систему виховання і  її носіїв – простих людей з народу. Ряд думок і позицій цих педагогів 
перегукуються, доповнюють одна одну, а це дає змогу нам стверджувати про певну спорідненість виховних 
систем С.Русової та В.Сухомлинського. 

Шляхами національного виховання у їхній педагогічній спадщині є: 
– глибоке засвоєння рідної мови; 
– дотримання родинних звичаїв та традицій; 
– пізнання краси рідної природи; 
– засвоєння життєвої мудрості народу, сконцентрованої у фольклорі; 
– спілкування дітей з людьми праці, турбота про них; 
– практичне ознайомлення з історичним минулим рідного народу. 
Особливістю педагогічних поглядів С.Русової та В.Сухомлинського було те, що вони не розглядали 

питання національного виховання як щось відокремлене. Вони наголошують на тому, що національне 
виховання почуттів і переконань нерозривно пов’язане з розумовим, світоглядним, моральним, трудовим, 
естетичним, емоційним становленням особистості. Якщо в дитини ” не стекла душа болем ні за матір, ні за 
рідну землю, не залишили руки коріння в рідній землі, не приросла до цього коріння крапля поту й крихта 
людської честі, якщо її не вчили ні доброго, ні поганого – вона не стане Людиною” [12, 644]. 

Вслід за К.Д.Ушинським, який науково довів, що ”незважаючи на схожість педагогічних форм усіх 
європейських народів, у кожного з них своя особлива національна система виховання, своя особлива мета і 
свої особливі засоби досягнення цієї мети” [17, 47],  педагогічна система якого теж сформувалася під 
благотворним  впливом української народної ідеології та етнічної педагогіки, С.Русова і В.Сухомлинський  
твердо стояли на тому,  що школа, виховання в ній успішно можуть здійснюватися лише за умови, коли ця 
школа, це виховання будуть національними, народними. Метою відбору змісту виховання особистості 
школяра є формування інтелектуальної, моральної, екологічної, політичної, правової, економічної, 
комунікативної, естетичної, фізичної культури, а також культури праці, сімейних стосунків та ін. 

Більш глибоке ознайомлення із спадщиною видатних педагогів свідчить, що патріотичне виховання має 
будуватися на вихованні любові до рідного краю; моральне – на вихованні любові до найближчих людей, 
що оточують дитину, до представників народу. Трудове виховання необхідно здійснювати, відроджуючи 
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трудові традиції українців, а розвиток естетичних почуттів – через пізнання краси рідної природи, рідного 
слова.  

Отже, головною кузнею національної свідомості, за глибоким переконанням  педагогів, є національна 
школа. Водночас із формуванням у дітей національної свідомості в них виховуються глибокі  патріотичні 
почуття, пориви, прагнення, що стимулюють пізнавати й берегти матеріальні та духовні цінності, результати 
праці попередніх поколінь. Тільки  ”В такій веселій новій українській школі виростуть дітки на радість і 
користь Україні…” [9, 15]. 

З позицій ХХІ століття варто відзначити ґрунтовність підходів, усебічну обізнаність С.Русової та 
В.Сухомлинського з проблемою національного виховання, плідність спроб її розв’язання. 

Глобалізаційні, інтеграційні процеси в політичній, економічній та культурній діяльності народів 
прискорюються. Знищуються колись потужні дистанційні бар’єри, розпорошуються національні кордони та 
створюється різноманітні транскордонні спільноти. Тому для збереження своєї ідентичності кожен народ 
має і плекає свою систему національного виховання, яка відповідає його характерним рисам. 

Нова соціальна ситуація дала поштовх для переосмислення мети виховання, провідних теоретико-
методологічних принципів, змісту, форм організації, критеріїв ефективності. Сьогодні, у складний час 
девальвації духовних цінностей, втрати ідеалів, дефіциту патріотизму, доцільно звернутись до педагогічних 
ідей і досвіду С.Русової, В.Сухомлинського щодо національного виховання дітей, прислухатися до їхніх 
мудрих порад: ”Життя не жде, воно нас кличе до роботи, і доля, і щастя нашого народу залежить від того, як 
ми проведемо в життя дороге велике гасло: вільна національна школа для виховання вільної, свідомої, дужої 
нації”.  
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РОЗДІЛ V.  
СУХОМЛИНІСТИКА ПРО ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ 
 

 

 

Наталія ПОБІРЧЕНКО, Галина КЛОВАК 

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ:  
В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ І СУЧАСНІСТЬ 

Був час, коли школу, а отже, практику навчання й виховання протиставляли науці, власне науковому 
дослідженню. Вважалося, що наука веде безперервний пошук, бореться проти всілякої рутини, що тільки їй 
притаманна творчість, а школа, натомість, бере лише усталене та перевірене, тобто те, що не підлягає 
сумніву, а тому є інституцією консервативною. Але практика доводить, що це твердження є хибним, що 
саме дослідницький компонент зближує пошуки науковців і шкільний навчально-виховний процес, саме він 
стимулює творчий підхід до практичної діяльності й сприяє науковій творчості. 

В освітній практиці нині особливої ваги набувають дослідницькі компоненти, які поступово стають 
складовою педагогічної діяльності кожного вчителя. Звичайно, у такому контексті ми маємо говорити про 
те, що вчитель проводить педагогічне дослідження, яке, за визначенням В. Загв’язинського, В. Шейко, 
Н. Кушнаренко, є свідомим цілеспрямованим пошуком способів і засобів удосконалення педагогічного 
процесу з використанням певного наукового апарату, теоретичних та емпіричних методів [1; 11]. 

Безперечно, що таке дослідження спрямоване на здобуття нових знань насамперед для вчителя з метою 
його успішної практичної педагогічної діяльності на відміну від науково-педагогічного дослідження, яке 
спрямоване на здобуття нових знань у науці. 

Разом з тим творчий учитель у процесі дослідження часто здобуває нові знання, які стають відкриттями 
для науки. „У багатьох випадках, – пише відомий вчений Ю.В. Мальований, – коли вдається органічно 
поєднати практичні знахідки з їхнім авторським науковим осмисленням, дістаємо справжні педагогічні 
перлини, які стають окрасою теоретичної і практичної педагогіки” [2, 5]. 

Саме такий феном у науці й практиці являє собою педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського. 
У нашій статті ми намагатимемося розглянути лише одну з багатьох граней педагогічно-наукового 

доробку вченого-педагога – проблему дослідницької діяльності вчителя, її значення в його повсякденній 
праці. 

Думка, що кожен учитель – це дослідник, пронизує наскрізь педагогічну спадщину Василя 
Олександровича (Див.: Людина неповторна [3]; Народный учитель [4]; Павлиська середня школа [5]; 
Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості [6]; Розвиток індивідуальних здібностей і нахилів 
учнів [7]; Розмова з молодим директором [8]; Серце віддаю дітям [9]; Сто порад учителеві [10] та ін.). 

Він уважав, що „у самій своїй основі педагогічна праця – справжня творча праця – стоїть близько до 
наукового дослідження”; „За своєю логікою, за філософською основою, за творчим характером педагогічна 
праця неможлива без елемента дослідження і насамперед тому, що кожна людська індивідуальність, з якою 
ми маємо справу, це певною мірою своєрідний. Неповторний світ думок, почуттів, інтересів” [8, 471]; 
„Сильним, досвідченим стає педагог, який уміє аналізувати свою роботу”; „Стає майстром педагогічної 
праці той, хто відчув себе дослідником” [8, 471–472]. Тому впродовж всієї своєї діяльності директор 
Павлиської середньої школи В.О. Сухомлинський плекав з кожного вчителя дослідника. 

„Якщо ви хочете, – писав він у „Розмові з молодим директором”, – щоб педагогічна робота приносила 
вчителеві радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося в нудну, одноманітну повинність, 
ведіть кожного вчителя, на щасливу стежину дослідження. Тут безмежне поле індивідуальної роботи 
директора з кожним учителем, тут знахідки, відкриття, радощі і прикрощі” [8, 471]. 

Разом з тим Василь Олександрович застерігав, що йдеться не про науково-дослідну роботу в прямому 
розумінні цього слова, коли вивчення фактів веде до наукових узагальнень. Йдеться про творче 
дослідження, конче потрібне в учительській роботі через саму її природу. Таке дослідження збагачує 
духовне життя колективу [Там само]. 
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На думку В.О.Сухомлинського, проблеми, розв’язані педагогічною наукою, перед вчителем щоразу 
відкриваються по-новому. Таке відбувається тоді, коли учитель працює творчо, коли він стає посередником 
між теорією і практикою. На його переконання, головним об’єктом дослідження для вчителя має бути 
дитина, адже вона головний персонаж педагогічного процесу. „Знати дитину – це та найголовніша точка, де 
стикаються теорія і практика педагогіки” [Там само]. 

Педагогічна наука, як і будь-яка інша, дослідницьким способом розв’язує завдання, що стоять перед 
нею. Дослідження як один з видів пізнавальної діяльності сприяє виробленню нових наукових знань. 
Педагогічне дослідження з огляду на його людиноцентристський характер має бути надзвичайно 
об’єктивним. Ось чому, наголошував В.О.Сухомлинський, так важливо вміти досліджувати духовний світ 
дитини, закономірності складного процесу розумової праці, становлення особистості людини. 

Чому це так важливо? Тому що вміння дослідника перетворює педагогічну працю у творчий процес, у 
ході якого вчитель, спостерігаючи, аналізуючи, вивчаючи дитину, „творить педагогічне явище”. І якраз у 
цьому, на думку В.О. Сухомлинського, полягає найважливіший елемент творчого дослідження – 
передбачення, яке допомагає вчителеві уникнути «гірких несподіванок” [Там само]. 

Важливою умовою успішного педагогічного дослідження є його методологія, яка допомагає побачити 
предмет дослідження як явище динамічне, що перебуває у постійному розвитку, у взаємодії з навколишнім 
середовищем, зазнає впливу соціуму. Як навчити вчителя творчого дослідження, розуміти, відчувати радість 
творчості, творчого пошуку? Очевидно, ці думки постійно були в центрі уваги директора Павлиської школи.  

Передусім, уважав В.О. Сухомлинський, необхідно відкрити перед учителем можливості для творчого 
дослідження в процесі повсякденної роботи. Але зробити це непросто й „одним махом”, як зазначав Василь 
Олександрович, цього добитися неможливо. 

Педагогічна практика, яка була і життям, і працею директора Павлиської школи, ґрунтувалася на 
принципах гуманізму, духовності. Духовність – це активна моральна позиція, гідність, інтелігентність, 
якості, що мають бути притаманні вчителю. Мабуть, тому в науково-педагогічних дослідженнях його 
найбільше цікавила особистість учителя, його цікавило, як моральні й педагогічні ідеї відбиваються в 
духовному світі людини, як учитель стає майстром педагогічного процесу. 

Залучаючи вчителя до творчого дослідження, він завжди намагався з’ясувати його можливості, рівень 
його педагогічної і загальної культури, його світогляд, ерудицію. На його переконання, „як прищеплена 
брунька не пробудиться доти, поки в підщепі не почнеться бурхливий рух соків, так і добрий досвід не 
приживеться, поки в того, хто хоче перейняти такий досвід, не буде для цього умов: загальної культури, 
кругозору, знань з педагогіки і методики уміння зрозуміти духовне життя дитини” [5, 74]. 

Створити умови для творчої праці вчителя – це одне з нелегких завдань директора школи. Саме тому 
Василь Олександрович намагався побудувати роботу в школі так, щоб кожен учитель мав вільний час, „щоб 
обдумувати нові досягнення науки, поповнювати свої знання, узагальнювати набутий досвід” [Там само]. 
Адже час – це багатство вчителя, і він потребує бережливого ставлення, адже він незворотний. У Павлиській 
школі вчителів не завантажували зайвими нарадами, засіданнями тощо. Лише один день на тиждень учителі 
відвідували або теоретичний семінар, або засідання педагогічної ради, або методичне об’єднання. 

Усі інші дні, крім, звичайно, уроків, учитель мав змогу займатися самоосвітою, міг знайти час на 
відпочинок, на спілкування з учнями та на інші свої справи. Але особливої ваги надавав Василь 
Олександрович читанню. „Без читання, – був переконаний він, – без духовного життя вчителя серед книжок 
втрачають сенс усі заходи підвищення його педагогічної кваліфікації” [Там само]. 

Учитель, який не читає, вважав В.О.Сухомлинський, є безликою, несамобутньою, нецікавою, не 
інтелектуальною людино, яка „сіє навколо себе убозтво” [8, 477]. Тому Василь Олександрович настійно 
радив молодим директорам: ніколи не забувати цікавитися, що читає вчитель, як ставиться до книжки, до 
науки, адже досвід він зможе перейняти тільки за тієї умови, якщо читання стало для нього найважливішою 
духовною потребою. 

Збагатившись знаннями про інший досвід, такий учитель здатний вдумливо аналізувати свою роботу, 
саме в такого вчителя виникає інтерес до теоретичного узагальнення власного досвіду, бажання пояснити 
причинно-наслідкові зв’язки між знаннями учнів і своєю педагогічною культурою. Збагачений ідеями 
іншого досвіду, ретроспективним аналізом власного такий учитель готовий до творчої дослідницької 
роботи. Надзвичайно важливо дати такому вчителеві знання про методику проведення творчого 
дослідження, його інструментарій. За В.О.Сухомлинським, на перше місце в цьому процесі слід ставити 
уміння спостерігати й аналізувати факти. Адже саме вони дають ґрунтовний матеріал для роздумів, 
порівняння, висновків та узагальнень.  

Прилучення вчителя до творчого дослідження В.О. Сухомлинський радив починати з ознайомлення з 
методикою спостереження, вивчення, аналізу фактів. У перекладі з латинської (faktum) це поняття означає – 
зроблене. Так, факт – це дійсна, невигадана подія, явище; це також знання, здобуті в досвіді. У цьому разі 
йдеться про педагогічний досвід, який здобувається практикою. Отже, щоб побачити взаємозалежність, по-
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перше, того, що дає саме життя (дитина прийшла до школи з об’єктивно наявними рисами, особливостями), 
по-друге, того, що робить учитель, і, по-третє, того, що буде досягнуто, треба вміти розбиратися в суті 
фактів. 

Немаловажно, вважав Василь Олександрович, зібравши факти, знайти форми й методи формування 
того чи іншого педагогічного явища. 

У праці „Розмова з молодим директором” В.О.Сухомлинський простежив шлях становлення як 
творчого дослідника вчительки початкових класів Марії Миколаївни Верховиніної, яка спочатку не 
виділялася серед інших педагогів якоюсь спеціальною підготовленістю до дослідницької роботи. Але крок 
за кроком з цієї вчительки виріс справжній творчий дослідник. Василь Олександрович писав: „Я порадив 
Марії Миколаївні: вивчайте факти, аналізуйте коло понять, уявлень, з якими діти приходять до школи, 
вивчайте особливості їх мислення й одночасно придивляйтесь до духовного життя сім’ї, до інтелектуальної, 
моральної, естетичної атмосфери, в якій дитина робить перші кроки свого свідомого життя” [8,  474]. 

Тривалий час учителька спостерігала, порівнювала бачене, аналізувала факти. У ході свого дослідження 
вона дійшла висновку, що розумовий розвиток дитини залежить насамперед від культури сім’ї. 

Тому наступним кроком дослідницької діяльності вчительки була організація таких форм роботи з 
батьками, як індивідуальні бесіди, читання лекцій, збори, на яких уже на основі власного досвіду вона 
давала поради підготовки щодо дітей до школи. Екскурсії з майбутніми першокласниками в ліс, поле, до 
річки з метою розширення кругозору, збагачення активного словника, розвитку мислення були підготовкою 
дітей до навчальної праці. 

Результати дослідження вчителька виклала в статті й опублікувала її. 
За певний час Марія Миколаївна, як пише В.О. Сухомлинський, „навчилася спостерігати, вивчати, 

аналізувати факти, відокремлювати суттєве від другорядного. У навчальній праці школяра вона бачить 
педагогічне явище, джерела якого криються не тільки в тому, що дає життя школі, а й в активній роботі 
вихователя. 

Факти, вивчені й проаналізовані, дають багатий матеріал для роздумів, висновків і узагальнень. Це 
справжнє творче дослідження, доступне кожному мислячому педагогу” [Там само]. 

У Павлиській школі такі дослідження стали нормою, про що писав В.О. Сухомлинський у книзі 
„Павлиська середня школа”. Він зазначав, що кожний учитель у школі досліджує одну з проблем навчально-
виховного процесу. 

Ось які проблеми досліджували окремі педагоги протягом навчального року: поезія та її роль у 
духовному житті сучасної молодої людини; формування морального ідеалу юнаків і дівчат; патріотичні 
почуття і патріотичні переконання; формування морально цінних потреб у школярів середнього віку; 
активізація мислительних процесів під час вивчення нового матеріалу; формування морально цінних потреб 
у старшому віці; естетичне й розумове виховання; виховання почуття особистої честі й достоїнства в 
школярів середнього віку; моральні відносини в колективі школярів середнього віку; довільна і мимовільна 
увага; взаємостосунки особистості й колективу; передавання молодому поколінню моральних цінностей 
нашого суспільства; формування понять про справедливість і несправедливість у першокласників; моральні 
відносини в колективі школярів молодшого віку; діти з уповільненими процесами мислення; природа в 
естетичному вихованні молодших школярів; естетика праці в молодшому віці; виховання нахилів у 
підлітків; індивідуальні особливості мислення дітей молодшого віку. Дослідження, як бачимо, охоплювали 
різні аспекти шкільного життя, однак основна увага в дослідницькій роботі належала виховним аспектам, 
вихованню людини. 

Логічний наслідок аналізу своєї роботи полягає у тому, що вчитель зосереджує увагу на якомусь 
найважливішому або найцікавішому, на його думку, аспекті педагогічного процесу, котрий, як він уважає, 
відіграє у цьому разі найважливішу роль; досліджує, вивчає факти, читає педагогічну і методичну 
літературу. Так починається вищий етап педагогічної творчості – поєднання практики з елементами 
наукового дослідження. У результаті після одного, двох, трьох років роботи вчитель виступає на 
теоретичному семінарі або на засіданні педагогічної ради з доповіддю. 

Результати досліджень публікувалися в рукописному шкільному журналі „Педагогічна думка”, у 
журналах, газетах. З доповідями, науковими повідомленнями вчителі виступали на педагогічних радах, 
методичних об’єднаннях, теоретичних семінарах.  

На окрему увагу заслуговують теоретичні, або як ще їх називають психологічні семінари, які 
проводилися в Павлиші раз на півтора місяці. 

На семінар кожний учитель готував ґрунтовну доповідь про свої спостереження за одним з учнів, 
обов’язковою складовою якої були дані про результати періодичного медичного обстеження та 
спостереження лікаря. Предметом пильної уваги доповідачів була характеристика індивідуальних 
особливостей розумового та духовного розвитку школяра. Дуже корисним на цих семінарах було дискусійне 
обговорення питань про причини певних педагогічних проблем, які виникали в розвитку дитини. На погляд 
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В.О. Сухомлинського, сила педагогічного колективу – в колективній думці, яка формується під час 
обговорення. І така форма роботи з учителями – це творча лабораторія педагогічного колективу, сутність 
діяльності якої – вивчення дитини. 

Коли кожний учитель щодня поринав у педагогічний процес, заглиблювався у його деталі, він 
відкривав нове, аналізував свою роботу й розумову працю учнів  у колективі. Колектив шукав відповідей на 
питання, які ставило життя. Народжувалися нові ідеї. А педагогічна ідея – це крила, на яких злітає 
колективна творчість, – писав Василь Олександрович. Ідея надихає колектив, і починається найцікавіше і 
найпотрібніше в шкільному житті – колективна дослідницька робота [5, 74–75]. 

Таким чином, В.О. Сухомлинський був глибоко переконаним, що духовне багатство педагогічного 
колективу – це постійний взаємообмін набутим творчою наполегливою працею досвідом. Творчі задуми в 
педагогічному колективі реалізуються тільки тоді, коли кожний педагог щось віддає своїм товаришам, коли 
всіх разом об’єднує спільна творча ідея, цікава справа. Така спільна творча праця, на погляд видатного 
педагога, є за своєю сутністю колективною дослідницькою діяльністю, основними складовими якої є:  

– особистість керівника школи, його цілеспрямованість на творчий пошук, творче дослідження; 
– особистий приклад керівника; 
– культура педагогічного керівництва дослідницькою діяльністю вчителів; 
– єдина спрямованість проблематики наукового пошуку всіх учителів (робота над комплексною 

темою, в основі якої є вивчення особистості учня); 
– проведення індивідуальної роботи з учителем з метою вивчення його особистості та допомоги йому 

в дослідженні; 
– забезпечення умов для творчого пошуку вчителя, які  збагачували б його теоретичний рівень 

підготовки; 
– створення творчої лабораторії школи у формі психологічного семінару, основною метою якого є 

вивчення особистості учня та його творчий розвиток. 
На наш погляд, педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського має потужний потенціал у плані 

застосування досвіду видатного педагога для професійної підготовки майбутнього вчителя. 
З цією метою в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 1996 року 

створено науково-дослідну лабораторію „Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття”. Автор ідеї 
створення лабораторії та її керівник – академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор Кузь 
Володимир Григорович. 

Відкриття лабораторії відбулося під час Третіх Всеукраїнських читань „Василь Сухомлинський і 
сучасність”, які відкрила й виступила з доповіддю Голова Української асоціації Василя Сухомлинського, 
академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор Олександра Яківна Савченко. У роботі читань 
узяла участь донька видатного педагога – академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор 
Ольга Василівна Сухомлинська. 

В арсеналі діяльності лабораторії: 
 фундаментальні дослідження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського; 
 підтримка досвіду творчого впровадження ідей В.О. Сухомлинського в загальноосвітніх школах 

міста й району; 
 сприяння в підготовці та написанні курсових, дипломних, магістерських робіт для поглибленого 

вивчення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського; 
 проведення конкурсів, олімпіад, тижнів педагогічної майстерності, присвячених педагогічній 

творчості В.О. Сухомлинського; 
 організація і проведення конференцій, семінарів за участю однодумців В.О. Сухомлинського; 
 апробація і впровадження результатів дослідження через виступи на міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних конференціях. 
Колектив університету виконує важливе соціальне замовлення – плекає учителів нової генерації, яким 

належить творити майбуття – формувати громадянина України, людину ХХІ століття. На базі лабораторії 
здійснюються фундаментальні дослідження проблем розвитку ідей В.О. Сухомлинського в сучасній системі 
освіти. У центрі уваги дослідників – проблеми нової школи, її вчитель, впровадження в роботу школи 
третього тисячоліття ідей видатного вітчизняного вченого В.О. Сухомлинського. 

Основою професійної діяльності сучасного вчителя, головною його функцією уважається керівництво 
процесами навчання, виховання, розвитку, формування особистості учня. Розшифруємо – не навчати, а 
спрямовувати учіння, не виховувати, а керувати процесами виховання та самовиховання – ось яке завдання 
вчителя. І наскільки чітко він розуміє цю свою головну функцію, то й відповідно настільки дає своїм учням 
самостійності, ініціативи, свободи. Справжній майстер своєї справи залишається в навчально-виховному 
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процесі ніби „за кадром”, за межами вільно здійснюваного учнями, а в дійсності керованого педагогом 
вибору. 

При цьому учитель, як і в часи В.О. Сухомлинського, виступає у педагогічному процесі дослідником й 
організатором, який створює сприятливі умови для самостійного та осмисленого учіння, активізує і 
стимулює допитливість і пізнавальні мотиви школярів, їхню індивідуальну, групову та колективну 
навчальну роботу, підтримує вияви до співпраці. 

Свого часу освіту розглядали як накопичення знань. У сучасних умовах це – передусім розвиток 
аналітичних здібностей і критичного мислення учнів. Це – вміння вчитися, вміння самостійно сприймати 
знання, встигати за змінами, викликами часу. Викликом часу є і зміна умов роботи вчителя, його життя, 
його соціального статусу. Престиж педагога, повага до нього забезпечуються його професійною 
компетенцією. 

Завдання лабораторії – дослідження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського та впровадження її в 
практику: 

- вивчення праць педагога, які були опубліковані в окремих періодичних виданнях; 
- вивчення матеріалів, розміщених в архівах (музею В.О. Сухомлинського, у Павлиші, архіву 

Міністерства освіти і науки України, Державного архіву України); 
- дослідження ще невідомих педагогічному загалу ідей та впровадження їх у масовий досвід на основі 

найновіших концептуальних положень за допомогою сучасних дидактичних технологій; 
- розробка методичних рекомендацій для вихователів дошкільних, позашкільних установ, учителів 

шкіл з використання в масовому досвіді набутків педагога; 
- популяризація педагогічної спадщини видатного українського педагога через друкування статей про 

нього та його педагогічне вчення в засобах масової інформації, публіцистичних і фахових виданнях; 
- проведення екскурсій у приміщенні лабораторії для вчителів, школярів, студентів, викладачів, 

зустрічей з учителями, які працювали разом з Василем Олександровичем, з його учнями, односельцями, 
продовжувачами його справи, дослідниками його спадщини, учнями, вчителями Павлиської школи. 

У лабораторії працюють захоплені відкриттями В.О. Сухомлинського студенти, магістранти, аспіранти, 
докторанти, пошукувачі, вчителі, які досліджують та розробляють способи впровадження його ідей у 
практику сучасної школи. У лабораторії студенти, магістранти виконують курсові, дипломні роботи, 
магістерські, а також – аспіранти, вчителі-пошукувачі – кандидатські та докторські дисертації. 

На базі лабораторії працює наукова школа академіка В.Г. Кузя. Матеріали дослідників цієї школи 
присвячені різним питанням виховання в сучасних установах освіти: у дошкільних закладах (В.М. Кушнір), 
навчально-виховних комплексах „загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” 
(І.П. Печенко), проблеми креативного, морального, естетичного, фізичного та інтелектуального розвитку 
школярів школи ХХІ століття (Н.В. Безлюдна, І.І. Демченко, Л.В. Іщенко, Г.Т. Кловак, Н.О. Комісаренко, 
І.І. Осадченко, О.В. Поліщук, С.С. Попиченко,); приваблюють своєю оригінальністю дослідження 
Г.Л. Бондаренка, Т.Д. Кочубей, М.С. Павленко, І.А. Суржикової. 

Успішно захистила кандидатську дисертацію на тему „Ідеї розвивального навчання молодших школярів 
у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського” Н.В. Безлюдна. Вона видала монографію „Навчай, 
розвиваючи”. 

У дослідженні Г.Л. Бондаренка „Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній 
спадщині В.О. Сухомлинського” виявлено й охарактеризовано особливості сучасного психолого-
педагогічного знання про творчість і творчу діяльність молодшого школяра; узагальнено й проаналізовано 
процес формування творчої особистості в педагогічній спадщині видатного педагога; виявлено 
концептуальну ідею, якісну специфіку, головні структурні елементи цього процесу; охарактеризовано 
тлумачення В.О. Сухомлинським поняття „дитяча творчість”, важливих творчих якостей, оптимальних умов 
їхньою самовиховання, побудовано модель творчої особистості молодшого школяра. У дисертації подано 
експериментальну перевірку ефективності системи педагогічних впливів на формування творчої особистості 
молодшого школяра, створену на основі спадщини В.О. Сухомлинського. 

Ще зовсім не розкритий досвід „педагогіки успіху” В.О. Сухомлинського досліджувала Л.В. Ткачук. 
Основним у баченні освіти в майбутньому є те, що всі діти з раннього дитинства мають навчитися досягати 
успіху. 

Педагогічний колектив Павлиської середньої школи під керівництвом В.О. Сухомлинського активно 
досліджував питання, пов’язані з успіхом у навчанні й на практиці розробив організаційно-педагогічну 
систему, яка створювала сприятливі умови для ефективного та цілеспрямованого впливу на мотиваційну 
сферу особистості учня, динамізувала його інтелектуальні можливості, що забезпечувало становлення й 
утвердження нового психічного стану особистості – стану радості успіху. 

Особистість учня в авторській школі В.О. Сухомлинського розглядали як багаторівневу та 
багатовимірну систему, а тому формування в нього відчуття успіху в навчанні – це системний підхід, який 
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охоплює всі основні сторони навчання і виховання – від постановки цілей і конструювання навчально-
виховного процесу до аналізу ефективності застосування прийомів і методів. 

Науковий аналіз та об’єктивна оцінка нагромадженого Павлиською школою досвіду „педагогіки 
успіху” дає можливість ще повніше й глибше оцінити її багате творче та практичне значення, визначити нові 
способи її реалізації у навчально-виховному процесі сучасної школи. 

Працюючи над проблемою „Філософія дитинства в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського”, 
Т.Д. Кочубей дійшла висновку, що дитинство як філософсько-педагогічна категорія взагалі, і зокрема, у 
педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського не була ще предметом спеціального історико-педагогічного 
дослідження. Як свідчить аналіз наукової літератури з педагогіки, філософії, психології, соціології, уявлення 
про нього є поверховими, формальними і такими, що не могли вплинути на становлення відповідних 
педагогічних положень. Вивчаючи спадщину видатного українського педагога-новатора, можна твердити, 
що дитині та дитинству він приділяв особливу увагу. Його педагогічна концепція ґрунтувалася на глибокій 
любові до дитини, знанні особливого й своєрідного світу дитинства – середовища, у якому доводиться 
працювати вчителю. Василь Олександрович наголошував на тому, що період дитинства – це „не підготовка 
до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя”. 

У руслі компаративістики в лабораторії здійснили дослідження аспіранти І.А. Суржикова та 
В.М. Кушнір. 

Працюючи над дослідженням з теми „Інноваційні педагогічні технології в діяльності сільської школи 
країни і Франції (50–70 рр.)” на прикладі наукової і творчої спадщини передових освітян-новаторів цього 
періоду В. Сухомлинського та С. Френе, І.А. Суржикова здійснила компаративний аналіз їхніх ідей, 
поглядів і підходів до проблем навчання і виховання, а також педагогічних технологій, що впроваджуються 
в рамках цих систем. 

Предметом її розгляду стали погляди українського та французького педагогів на питання морального, 
громадського, трудового, фізичного, естетичного виховання: роль сім’ї і школи в процесі становлення юної 
особистості, формування учнівського колективу та деякі інші аспекти діяльності сільської школи, що 
завжди залишаються проблемами й не втрачають своєї актуальності. 

Детальний аналіз показує значну подібність педагогічних ідей, що пройшли випробування часом, 
відокремлюючи певні розбіжності, зумовлені різними суб’єктивними чинниками комплексного характеру. 

Досліджуючи проблему „Провідні гуманістичні ідеї Януша Корчака та їхній вплив на вітчизняну 
систему освіти”, В.М. Кушнір виявила, що компаративний аналіз педагогічних ідей Я. Корчака можна 
здійснити в контексті педагогічної системи В. О.Сухомлинського. При глибшому вивченні педагогічного 
досвіду польського та українського педагогів, можна дійти висновку, що їхні погляди, думки об’єднує 
спільна ідея – виховання гуманної, вільної особистості. Аналіз педагогічної спадщини педагогів, результати 
досліджень свідчать про те, що основними ідеями гуманістичного виховання, які сповідували і Януш 
Корчак, і Василь Сухомлинський, є: прийняття самостійності дитячого життя, повага до дитини й на цій 
основі стимулювання в ній самоповаги; утвердження педагогіки прав дитини; розв’язання проблеми 
свободи дитини в навчально-виховному процесі, створення умов для саморозвитку, самореалізації та 
самовиховання. Дослідження є актуальним і має практичне значення для модернізації національної школи. 

У дисертаційному дослідженні „Метод переконування в процесі особистісно орієнтованого виховання 
молодших школярів” Л.А. Шульга проаналізувала творчу спадщину В.О. Сухомлинського з позиції 
виховання школярів за допомогою методу переконування та показу його значення для сучасної теорії 
виховання. Авторка наголосила, що в сучасній педагогіці метод переконування може бути використаний як 
один з важливих методів організації педагогічного обґрунтованої діяльності дітей, у процесі якої 
розкриваються та вдосконалюються моральні якості особистості, виробляються власні моральні 
переконання. 

Значення переконування полягає передусім у тому, що воно сприяє розвитку в дитини і дорослого 
свідомого ставлення до своїх дій, допомагає розуміти суспільний зміст і значущість своїх зусиль у загальній 
справі, вчить самостійно давати оцінку власними вчинкам. 

В умовах розвитку гуманістичної педагогіки застосування методу переконування потребує 
переосмислення й дбайливого використання на практиці. Цьому й сприяє дослідження методу 
переконування у творчості Сухомлинського. 

Лабораторія є центром з вивчення новітніх педагогічних технологій. Постійними учасниками 
лабораторії є вчителі сільських та міських шкіл Черкащини, які обмінюються досвідом, утілюють у життя 
педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського. У лабораторії ведуться пошуки нових підходів, технологій та 
способів формування сучасного творчого вчителя; зміцнюються та налагоджуються зв’язки з науковими 
установами, закладами вищої та середньої освіти. Регулярно видається „Вісник наукової лабораторії 
„В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття” – щорічний том праць учених, які досліджують педагогічну 
спадщину В.О. Сухомлинського. 
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Кажуть, що немає пророка у своїй вітчизні. Однак життя дедалі частіше спростовує цю думку. 
В.О.Сухомлинський уважав, що головне в учительській праці – знати дитину, вміти вивчати її духовний 
світ, бачити її становлення як особистості. Адже сьогодні в освіті провідним має бути дитиноцентризм (за 
В.Г.Кременем), людиномірний, демократичний виміри освіти; вони є основою розвитку сучасної школи, яка 
за всіх модернізацій, комп’ютеризацій має все-таки залишитися для дитини школою радості. 
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Валерій РАДУЛ, Віталій КРАВЦОВ 

ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  
ПРО РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 

В умовах модернізації вітчизняної освіти значно зростають вимоги до професійного розвитку 
особистості вчителя, що уособлюються у його здатності на високому рівні організовувати навчально-
виховний процес, вести самостійні наукові дослідження, опановувати новими технологіями та 
інформаційними системами, узагальнювати передовий педагогічний і методичний досвід, критично 
оцінювати результати власної роботи, творчо працювати над власним самовдосконаленням. Слід відзначити, 
що у сучасних дослідженнях відомих науковців (Є.Бондаревської, Г.Валєєва, С.Гончаренка, П.Кабанова, 
В.Краєвського, С.Кульневича та ін.) відповідність означеним вимогам пов’язується з формуванням у 
вчителя такої інтегрованої якості, як методологічна культура.  

Узагальнення підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до інтерпретації цієї педагогічної категорії 
дозволяє визначити, що методологічна культура вчителя переважно розглядається як важлива складова 
професійно-педагогічної культури, що з одного боку характеризує його професіоналізм, рівень 
професійного розвитку, з іншого – є інтегративним утворенням у професійній структурі особистості 
педагога, що спрямовує його особистісний і культурний розвиток у сфері професії, виявляється у здатності 
до рефлексії педагогічного процесу та власної професійної діяльності, ґрунтується на знанні педагогічної 
методології. 

Зауважимо, що у науково-педагогічній літературі накопичено певний досвід розв’язання проблеми 
формування методологічної культури вчителя. Зокрема, зміст та теоретичні засади формування 
досліджуваного утворення обґрунтовані у працях відомих теоретиків: С.Гончаренка, В.Загвязінського, 
В.Краєвського, М.Нікандрова, А.Піскунова, Г.Щедровицького та ін. 

Зміст і функції культури, як базової категорії досліджуваного феномену розкрито у працях відомих 
філософів: В.Біблера, Д.Валєєва, П.Гуревича, Е.Ільєнкова, В.Межуєва. Теоретичні і практичні аспекти 
формування професійної і педагогічної культури, як важливого особистісного і професійного утворення, 
досліджувалися О.Барабанщиковим, Є.Бондаревською, О.Гармашем, І.Зязюном, Т.Івановою, І.Ісаєвим, 
В.Краєвським, Н.Ничкало, В.Радулом, С.Сисоєвою, В.Сластьоніним та ін. 

Серед зарубіжних дослідників проблеми методів і методології педагогічної діяльності та наукових 
досліджень стали предметом наукового пошуку М.О’Коннора, Ф.Вудфорта, К.Інгекампа, Л.Мейніона, 
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Е.Стоунса, Б.Холмса та ін. Педагогічна методологія досліджується в роботах філософів В.Дмитрієнко, 
Г.Петрової, М.Розова, Г.Щедровицького; педагогів В.Гершунського, С.Гончаренка, В.Загвязінського, 
В.Краєвського, В.Полонського, І.Лернера, М.Скаткіна, В.Сластьоніна і інших. Основна увага ними 
приділяється методології наукових педагогічних досліджень, загальній схемі педагогічних досліджень, 
методиці застосування в педагогіці загальнонаукових підходів: структурного, діяльнісного, системного, 
кібернетичного та інших методологічних підходів до професійної підготовки майбутніх учителів. 

Таким чином, попри значну кількість наукових досліджень з проблем методології педагогічних 
досліджень, особливостей формування професійно-педагогічної культури, аспектів активізації педагогічної 
творчості вчителя, його підготовки до розв’язання педагогічних задач, тощо проблема формування 
методологічної культури педагога залишається малодослідженою у вітчизняній науці як у плані 
інтерпретації цього утворення, так і у контексті визначення його змісту й умов формування. 

Разом з тим, в історії вітчизняної педагогіки, зокрема – творчий спадщині видатного науковця й 
педагога Василя Олександровича Сухомлинського накопичено цінний досвід творчого розвитку особистості 
вчителя, його педагогічної й методологічної культури. Загальновідомо, що В.Сухомлинський розробив 
комплекс вимог до професійної підготовки вчителя, практично створив і реалізовував систему соціального 
та професійного розвитку вчителів Павлиської середньої школи. 

Слід відзначити, що ідеї стосовно розвитку методологічної культури були генеровані видатним 
педагогом у контексті вимог до формування педагогічної культури вчителя й  найповніше висвітлені у таких 
працях, як: “Павлиська середня школа”, “Сто порад учителеві”, “Проблеми виховання всебічно розвиненої 
особистості”, “Методика виховання колективу”, “Розмова з молодим директором” та інших. Цей аспект 
педагогічної спадщини Василя Сухомлинського був предметом розгляду у працях таких дослідників: 
Ю.Азарова, М.Антонця, І.Зязюна, О.Дзеверіна, Н.Гарячої, Л.Бондар, С.Карпенчук, Т.Когачевської, 
К.Кривошеєвої, Л.Попової, М.Стельмаховича, Б.Тартаковського, К.Юр’євої та інших. Проте аналіз поглядів 
педагога щодо розвитку комплексу якостей і характеристик вчителя, які зараз інтерпретуються як 
методологічна культура вважається нам недостатнім. 

Тому, метою цієї статті є висвітлення й аналіз ідей Василя Сухомлинського щодо інтерпретації та 
розвитку методологічної культури вчителя.  

Відповідно, завданнями статті обрано:  
1. Визначення сучасного розуміння сутності та змісту методологічної культури вчителя.  
2. Аналіз ідей видатного педагога щодо розвитку професійно важливих якостей і характеристик 

вчителя, що утворюють зміст методологічної культури. 
Слід відзначити, що у сучасних дослідженнях відсутня одностайність щодо інтерпретації сутності 

методологічної культури вчителя. Зокрема, В.Краєвський вважає, що, педагог, який володіє методологічною 
культурою, повинен знати методологію педагогіки й уміти застосовувати її у процесі розв’язання 
педагогічних ситуацій. Складовими методологічної культури при цьому він визначає: методологічні знання 
філософського, загальнонаукового, конкретно-наукового й технологічного рівнів; здатність до проектування 
й організації навчально-виховного процесу: усвідомлення, формулювання й творче вирішення педагогічних 
задач, методичну рефлексію [3].  

С.Кульневич розглядає методологічну культуру як “особливий спосіб мислення, заснований на знанні 
методологічних норм та вміннях їх застосовувати у процесі розв’язання конкретних педагогічних ситуацій” 
[4].  

На думку П.Кабанова, методологічна культура педагога є складною багаторівневою структурою, що 
містить педагогічні, загальнонаукові і філософські знання, особливі уміння і навички, що зумовлюють 
здатність визначати, створювати універсальні форми діяльності [2, 4]. 

У своїх дослідженнях методологічну культуру вчителя ми розуміємо як цілісне багаторівневе і 
багатокомпонентне утворення у структурі особистості вчителя, що містить педагогічну філософію 
(переконання), знання педагогічної методології, володіння методами і методологією наукового пізнання, 
розумову діяльність в режимі методологічної рефлексії (творче мислення), розвинуті здібності критичного 
аналізу педагогічної дійсності, систему інтеріоризованих цінностей, котрі визначають професійну свідомість 
(самосвідомість) і детерміновані властивостями інтегральної індивідуальності [5, 117]. 

Ми враховуємо думку відомих науковців (Є.Бондаревської, В.Краєвського, О.Ходусова та ін.), які 
розглядають методологічну культуру як важливу складову педагогічної культури вчителя, яка з одного боку 
характеризує його професіоналізм, рівень професійного розвитку, з іншого – є інтегруючим утворенням у 
професійній структурі особистості педагога, що спрямовує його особистісний і культурний розвиток у сфері 
професії.  

Слід відзначити, що В.Сухомлинський був одним із перших вітчизняних науковців, хто звернувся до 
культурологічного підходу в аналізі професійного розвитку вчителя, розпочав ґрунтовно розкривати аспекти 
формування педагогічної культури, яку він розглядав у більшості своїх праць і пов’язував із уміннями 
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орієнтуватися у різних питаннях науки й практики. Видатний педагог вважав: “Завдання директора – 
допомогти кожному вчителеві в створенні індивідуальної творчої лабораторії. Індивідуальна робота з 
учителем передбачає, з одного боку, вивчення тих методів виховання, які він застосовує, а з другого – 
надання йому практичної допомоги. Зміст, методи, характер такої роботи визначаються рівнем педагогічної 
культури педагогів, їхнім кругозором, інтересами, духовними запитами” [8, 72]. Як бачимо, аспект 
становлення методологічної культури вчителя, розвитку готовності до педагогічної інноваційної діяльності 
та творчості Василь Сухомлинський пов’язує з формуванням педагогічної культури. 

Ми враховуємо думку Є.Бондаревської та С.Кульневича, які наголошують, що особливістю 
методологічної культури є здатність вчителя до суб’єктивного розуміння педагогічного процесу, вміння 
вести методологічний пошук, тобто оволодіння ним рефлексивною діяльністю з визначення сенсу, основ, 
ідей педагогічних явищ як особистісно значущих у контексті професійного саморозвитку та здійснення 
педагогічної діяльності [1, 112]. У свій час В.Сухомлинський стверджував, що “зміст вчительської 
професії – це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, яке ніколи не 
припиняється” [11, 420]. Відповідно він ставив досить високі вимоги до рівня професійної підготовки 
вчителя, адже справжнім творцем людських душ може стати педагог, який має цілісну систему особистісних 
якостей, інтеріоризованих в особистісну духовну культуру, світоглядні переконання. Учений розглядав 
педагогічну культуру як сукупність знань, умінь, цінностей, переконань, як інтегральну характеристику 
педагогічного досвіду, професійної та духовної культури й виокремлював у цьому утворенні певні 
структурні компоненти та властивості. До основних елементів педагогічної культури він відносив: “глибоке 
знання матеріалу”, “безпосереднє звернення вчителя до розуму і серця вихованців”, “багатство методів 
вивчення дитини” тощо [10, 452 – 455]. Узагальнюючи ідеї видатного педагога щодо розвитку особистості 
вчителя, ми виокремили такі елементи інтерпретації ним змісту педагогічної культури: 

 духовна культура (світоглядна, чуттєво-емоційна, моральна культура вчителя); 
 система професійно значущих знань, вмінь та навичок; 
 здатність до творчої праці; 
 професійно значущі види особистісної культури (комунікативна, мовна, розумової праці, 

дослідницька, екологічна, фізична); 
 активна життєва позиція, потреба у самовдосконаленні [5, 73]. 
Ми враховуємо думку П.Кабанова, що методологічна культура – це механізм, який зберігає людину в 

даному смисловому полі. Без методологічної культури людина випадає з цього смислового поля із-за різних 
перешкод, що виникають в ході її діяльності. Звідси не всі методологічні установки потрапляють в розряд 
культурних, а тільки ті, які показали свою ефективність у практиці їх застосування, яким віддається 
перевага [2, 15–17]. На думку сучасних дослідників (В.Краєвського, П.Кабанова, О.Ходусова), педагогічна 
діяльність може і повинна будуватися на розробленій учителем індивідуалізованій моделі рефлексії, 
психологічною базою якої є “Я-концепція”. Залучений до педагогічної діяльності вчитель дістає можливість 
постійно оцінювати себе на кожному етапі діяльності, аналізувати свої професійні можливості впливу на 
дитину, здатність за допомогою емпатії проникнути в світ її інтересів і захоплень. Г.Щедровицький 
розглядає рефлексію в контексті діяльності і показує два варіанти її здійснення. У першому варіанті 
порівнюються дві діяльності, одна з яких виступає як зразок для аналізу. В цьому випадку зразок виступає 
як методологія для іншої діяльності. У другому варіанті діяльність здійснюється вперше, зразка ще немає. 
Результатом рефлексії є проект, план майбутньої діяльності. Таким чином рефлексія дозволяє не тільки 
пізнати фактичний мир, але і конструювати нову реальність, спираючись на схеми діяльності, виявлені в 
ході рефлексії [13]. Таким чином, в основі сучасного розуміння методологічної культури визначено два рівні 
рефлексії – філософський (розробка нової філософії освіти) та предметний (пошук нового знання на сонові 
аналізу виховного процесу та особливостей викладання навчальних дисциплін). 

Слід відзначити, що Василем Сухомлинським було створено власну гуманістичну філософсько-
педагогічну систему, близьку до концептуальних положень філософії ноосфери, яка започаткувала новий 
напрям у розвитку філософії освіти. По-перше, В. Сухомлинський виходить з ідеї спорідненості дитини і 
природи і засновує на цьому процес пізнання, розвитку індивідуальних здібностей через організоване 
спілкування учнів з природою. По-друге, поділяючи переконання Ф. Достоєвського, що для людини 
“характерний внутрішній закон, внутрішній порядок”, В. Сухомлинський вважав, що необхідно насамперед 
сформувати в учнів той самий “внутрішній моральний закон” [6, 8]. Нарешті, Василь Сухомлинський 
започаткував теорію позитивної “Я-концепції” [10, 24–25]. Виходячи з природи дитячої психіки, а саме – 
інстинктивного потягу дитини до позитивної оцінки її діяльності, видатний педагог прийшов до висновку 
про необхідність виховання без покарань, створення ситуації успіху, який знайшов свого вираження у 
“парадоксі Сухомлинського”: “Щоб дитина гарно вчилася – треба, щоб вона гарно вчилася” [7, 25].  

Слід наголосити, що формування ноосфери В.Вернадський пов’язував з перебудовою мислення на всіх 
рівнях, вважав ноосферу вищим типом керованої цілісності, яка характеризується тісним взаємозв’язком 
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законів природи із законами мислення і соціально-економічними законами суспільства [12, 18]. 
В. Сухомлинський також був переконаний у необхідності формування в учнів нового типу світогляду, 
надавав освіті випереджального характеру щодо суспільного розвитку: “Як навчальний заклад, створений … 
для виховання всебічного розвинених людей, заклад, покликаний готувати нові покоління громадян 
передаючи їх соціальні, наукові, моральні, естетичні багатства і цінності, школа повинна працювати, 
орієнтуючись на майбутнє, враховуючи об’єктивні тенденції суспільного, морального, інтелектуального, 
технічного прогресу” [9, с.202]. Таким чином, в основі об’єктивного вияву методологічної культури вчителя 
за ідеями Василя Сухомлинського має бути нова філософія освіти, що передбачає: дбайливе ставлення до 
учня як особливої цінності, особистості з власними потребами й природними особливостями, гуманізм і не 
насилля у педагогічній діяльності, спрямованість на формування в учнів нового, ноосферного типу 
світогляду, високої духовної культури. 

Безумовно, в якості необхідної передумови рефлексії вчителем власної педагогічної діяльності та явищ 
і процесів педагогічного процесу Василь Сухомлинський розглядає володіння знаннями діалектичної 
філософії та уміннями й навичками діалектичного аналізу навчально-виховного процесу. 

В основі готовності до предметного рівня рефлексії видатний педагог розглядає насамперед високий 
рівень фахової, педагогічної та загальнонаукової підготовки вчителя. На його думку, справжній педагог 
повинен мати не тільки широкий кругозір, але й насамперед – досконалі знання зі свого фаху. Це можливе 
тільки за умови постійного самовдосконалення та самоосвіти. Василь Олександрович був переконаний, що 
кожен учитель повинен постійно працювати над підвищенням свого інтелектуального й фахового рівня, 
бути в курсі сучасних наукових досягнень. Саме з метою створення умов для самоосвіти вчителів у 
Павлиській школі було зібрано потужну бібліотеку з 18 тисяч книжок, ще близько 50 тисяч книг і посібників 
знаходились у власних бібліотеках вчителів. Крім того, кожен вчитель-фаховик мав у своєму розпорядженні 
підписку у декілька фахових й методичних періодичних видань.  

Слід зауважити, що ідеї Василя Сухомлинського дещо розходяться з популярними в наш час 
положенням компетентнісного підходу до професійної освіти, в межах якого значна увага приділяється 
фаховій спеціалізації. Для видатного педагога ідеал вчителя інший. Це насамперед людина з 
енциклопедичними знаннями, які виходять далеко за межі власне своєї фахової дисципліни. Яскравим 
прикладом такого вчителя був сам Василь Олександрович, який, будучи за фахом вчителем української 
мови та літератури, викладав у різні роки значну кількість навчальних дисциплін. Головною ідеєю при 
цьому було – виховати всебічно розвинену особистість може лише вчитель, який сам є всебічно 
розвиненою, інтелектуально й духовно багатою особистістю. 

Значну увагу у своїй педагогічній та управлінській діяльності В.Сухомлинський приділяв практичним 
аспектам формування у вчителів умінь і навичок рефлексії педагогічної діяльності. Видатний педагог 
зауважував: “Якщо вчитель вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути інтересу до 
теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-наслідкові зв’язки між знаннями 
учнів і своєю педагогічною культурою. Логічний наслідок аналізу своєї роботи полягає в тому, що вчитель 
зосереджує свою увагу на якомусь боці педагогічного процесу, який, на його думку, відіграє в даному разі 
найважливішу роль, досліджує, вивчає факти, читає педагогічну і методичну літературу. Так починається 
вищий етап педагогічної творчості – поєднання практики з елементами наукового дослідження” [8, 72]. 

Відтак В.Сухомлинський надавав великого значення не тільки фаховій підготовці, але й оволодінню 
вчителем психолого-педагогічними знаннями як необхідного інструментарію для наукового аналізу 
навчально-виховного процесу. З цією метою ним було започатковано психологічний семінар, на якому 
розглядалися як питання педагогічної теорії, так і практичні напрацювання вчителів школи, зокрема – 
самого Василя Олександровича. 

Аналіз ідей вченого-педагога засвідчує, що, на його думку, директор школи має створити належні 
організаційно-методичні умови для саморозвитку вчителем методологічної культури, зокрема, умінь і 
навичок самостійної рефлексії вчителем власної педагогічної діяльності. Учений вважав: “Успіх 
індивідуальної роботи [вчителя – В.Р., В.К.] залежить головним чином від того, як завдяки порадам і 
рекомендаціям директора педагог оволодіває методом самостійного аналізу своїх успіхів і недоліків. Цій 
меті в нас відповідають характер і навіть тон порад і рекомендацій: вони випливають із спільного з вчителем 
аналізу навчального процесу. … Важливо, щоб думка директора захопила вчителя, щоб директор і вчитель 
були запалені спільними пошуками, стали дослідниками педагогічного процесу” [8, 73–74]. 

Важливою організаційною умовою розвитку педагогічної та методологічної культури В.Сухомлинський 
вбачав наявність у вчителя вільного часу. “Учителеві потрібен вільний час, щоб обдумувати нові досягнення 
науки, поповнювати свої знання, узагальнювати набутий досвід. У нашому колективі суворо додержують 
правила: тільки один день на тиждень у вчителя може бути зайнятий роботою на теоретичному семінарі чи 
на засіданні педагогічної ради, чи на методичному об’єднанні. Усі інші дні учитель використовує для 
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самостійної роботи, для відпочинку, для того духовного спілкування з вихованцями, яке дає йому моральне 
й естетичне задоволення”, – писав видатний педагог ” [8, 73]. 

Із здатністю до творчої праці В.Сухомлинський пов’язував також таку функцію методологічної 
культури вчителя, як процес наукового передбачення. “Без наукового передбачення, без уміння закладати в 
людині сьогодні ті зерна, які зійдуть через десятиріччя, виховання перетворилося б у примітивний нагляд, 
вихователь – у неграмотну няньку, педагогіка – у знахарство. Треба науково передбачити – в цьому суть 
культури педагогічного процесу, і чим більше тонкого, вдумливого передбачення, тим менше несподіваних 
нещасть” [11, 23], – вважав видатний педагог. Він був переконаний, що вміння творчо працювати кожен 
вчитель повинен виробити у собі сам. Підґрунтям для цього повинні стати професійні знання, загальна 
ерудиція та внутрішня мотивація до педагогічної діяльності. 

Зауважимо, що у сучасній науково-педагогічній літературі дискутивним є питання щодо залучення 
вчителів до науково-дослідної діяльності, оскільки такий вид діяльності не передбачений їхніми посадовими 
обов’язками. Згадані у статті науковці, які розробляють проблему формування методологічної культури, 
вважають, що вчитель має долучатися до науково-дослідної діяльності, як способу наукового узагальнення 
рефлексії власного педагогічного досвіду. Такі ж ідеї ми знаходимо у творчій спадщині Василя 
Сухомлинського. Учений педагог вважав, що поєднання практики з елементами наукового дослідження є 
вищим етапом педагогічної творчості. Відтак у Павлиський середній школі було започатковано теоретичний 
семінар, на якому кожен вчитель знайомив колег з результатами своїх науково-методичних пошуків. 
В.Сухомлинський відзначав: “Кожна з таких доповідей є частиною колективної дослідної роботи. У школі 
випускається рукописний збірник “Педагогічна думка”. 26 учителів школи опублікували свої доповіді у 
вигляді статей у педагогічних газетах і журналах” [8, 73]. Нарешті яскравим прикладом вчителя, який 
здійснює активну науково-педагогічну діяльність був сам Василь Сухомлинський, відомий світові як 
геніальний педагог та науковець. 

Нарешті важливим аспектом методологічної культури вчителя сучасні науковці розглядають 
аксіологічну складову. У цьому контексті педагогічна система В.Сухомлинського також може розглядатися 
як результат уособлення у педагогічному процесі високих духовних і педагогічних цінностей. 

Провідне місце в змісті духовної культури вчителя, на думку В.Сухомлинського, посідає морально-
естетична культура, зміст якої становлять інтеріоризовані загальнолюдські й професійні цінності, вміння 
створювати у навчально-виховному процесі атмосферу співробітництва, гуманних і демократичних взаємин 
між педагогом і вихованцями. 

Безумовно, головними цінностями педагогічної професії видатний педагог вважав віру в творчі сили 
дитини, в можливість ефективного виховання всіх учнів, сердечність і любов до дітей. Він наголошував: 
“Перша, найголовніша і найважливіша якість, без якої не кожна людина може бути педагогом – це глибока 
любов до дітей, органічна потреба в дитячому колективі, глибока людяність і здатність проникнути в 
духовний світ людини, зрозуміти, відчути в кожному з вихованців особисте, індивідуальне” [8, 31]. 
Необхідною умовою розвитку педагогічної та методологічної культури у педагогіці В.Сухомлинського 
розглядається духовно багатий педагогічний колектив, як соціокультурне середовище, у якому відбувається 
професійне становлення вчителя. Вчений-педагог писав: “Талант педагога збільшується вдесятеро, якщо 
його праця надихається цінностями, створеними, здобутими педагогічним колективом, – тими  передовими 
поглядами, переконаннями, ідеями, тими кращими традиціями, які живуть у школі не одне десятиріччя. У 
школі де педагогічний колектив є мудрим охоронцем неминущих моральних та інтелектуальних цінностей, 
молодий педагог швидко і безболісно стає майстром навчання і виховання ” [9, 199]. 

Висновок: творча спадщина видатного українського вченого Василя Олександровича Сухомлинського і 
в наш час залишається джерелом сучасних педагогічних ідей, зокрема, стосовно розвитку методологічної 
культури вчителя. Ідеї В.Сухомлинського щодо даної наукової проблеми стосовно розробки нової філософії 
освіти, фахової й педагогічної підготовки вчителя, розвитку його здатностей до рефлексії педагогічного 
процесу та власної професійної діяльності, щодо умов організації науково-дослідної, творчої діяльності 
педагога, ціннісного насичення соціокультурного простору школи та діяльності педагогічного колективу 
відповідають сучасному розумінню змістовних характеристик та умов формування методологічної культури 
вчителя, можуть творчо використовуватися у практиці модернізації вітчизняної освіти. 
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Валентина РЫНДАК 

УЧИТЕЛЬ В ПЕДАГОГИКЕ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

Истинный показатель цивилизации, по Р. Эмерсону, в облике человека [4, 56]. Его воспитание – одна из 
ведущих задач учителя. В педагогической системе В. А. Сухомлинского  выявляется образ современного 
учителя, сформировавшийся под влиянием эпохи ХХ века. Выделим некоторые особенности его 
педагогической системы. 

1934 – 1938 гг. трудовая деятельность В. А. Сухомлинского в школе сопровождается самостоятельным 
овладением педагогическими знаниями, педагогическим творчеством, авторским осмыслением проблем 
обучения и воспитания. 

1941 – 1942 – участник Великой Отечественной войны, политрук. В последующие годы писал о ней с 
болью, считал ее уроки источником воспитания патриотизма, гражданственности. 

1942 – 1944 – директор Увимской средней школы (Удмуртия), 1944 – 1948 – заведующий 
Онуфриевским районным отделом народного образования (Кировоградская область) занимается подбором 
кадров, восстановлением школ, организацией питания,  оказывает помощь детям  –сиротам. 

С 1948г. до конца своей жизни – директор Павлышской средней школы. 
1948 – 1956 – становление учебно-воспитательного процесса, создание материальной базы, 

формирование педагогического и детского коллектива. Педагогические проблемы, с которыми ежедневно 
сталкивался В.А.Сухомлинский в школе, требовали теоретического осмысления, практической проверки. Он 
изучает способы повышения грамотности, и успеваемости учащихся усовершенствует формы обучения, 
изучает условия, которые обеспечивают результаты обучения. Свои размышления публикует на страницах 
районных, затем областных  газет, республиканской и всесоюзной периодики. («Главное – качество урока», 
«Педагогические причины отсева учащихся», «Интерес к учению – важный стимул учебной деятельности 
учащихся»).   Одновременно его волновали и проблемы организации руководства учебной и воспитательной 
работой («Заметки директора», «Наша работа с родителями», «Из практики директора школы», 
«Директор на уроке» и др.) Через три месяца после прихода в школу – 1 декабря 1948 года – он ставит на 
обсуждение педагогического совета школы доклад о борьбе против формализма в учебно-воспитательной 
работе, в котором обращает внимание на необходимость закрепления изучаемого материала, подчеркивает 
важность осознанного и прочного усвоения учениками системы понятий и научных терминов. 
В.А.Сухомлинский ввел этику в структуру педагогической науки, наполнил ее педагогическим 
содержанием. 

Постановление педсовета от 29 декабря 1948 года требует от учителей «совершенствовать методику 
уроков..., чтобы учащиеся активно работали на каждом из них». 

В плане работы школы на следующий 1949/50 учебный год, говоря о недостатках преподавания в 
школе, В.А. Сухомлинский пишет: «С кустарщиной (низкий научный уровень) преподавания надо 
решительно бороться, потому что она тесно смыкается с формализмом, глушит сознание учеников, не 
стимулирует их любознательность, не развивает интерес к чтению художественной и научно-популярной 
литературы». 

На педсовете в октябре 1949 года директор выступает с докладом о предупреждении неуспеваемости 
учащихся. Он отмечает, что неуспеваемость учащихся в значительной мере определяется тем, что учителя 
не обращают внимания на развитие способностей учеников. На следующем педсовете  подчеркивает, что 
«детские способности отдельные учителя считают чем-то однажды и навсегда данным, забывая, что 
развитие их зависит от качества уроков, прежде всего, и осуществляется в процессе усвоения материала». 
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В. А. Сухомлинский рекомендует учителям своей школы умело руководить умственным трудом ребят 
на уроке. «Глубокие, осмысленные знания достигаются лишь тогда, когда учащиеся прилагают 
определенные усилия к тому, чтобы осмыслить материал, хорошо понять и крепко запомнить его». 

Рассматривая феномен школьного знания, В.А. Сухомлинский выделяет три его составных компонента: 
- точное запоминание и воспроизведение учеником обобщающих истин (правил, определений, 

зависимостей); 
- понимание общих закономерностей, зависимостей; 
- функционирования (знания являются знаниями тогда и только тогда, когда они усвоены в процессе их 

применения и постоянно используются на практике). 
«Запоминание, основанное на глубоком осмыслении - это, по сути, применение знаний» [2, Т. 5, 110] 
К началу 50-х годов относится разработка и использование в Павлышской школе методов проблемного 

обучения.  (В последующие годы методы проблемного обучения начнут разрабатываться крупными 
отечественными учеными (М. И. Махмутов, П. Н.Осипов, Н. М. Таланчук, Р. X. Шакуров и др.). 

Особое внимание уделяет вопросам организации и руководства учебно-воспитательной работой школы. 
В 1955 г. В.А. Сухомлинский защищает кандидатскую диссертацию на философском факультете Киевского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко «Директор школы – руководитель учебно-
воспитательной работой». 

Во второй половине 50-х годов В. А. Сухомлинский провозглашает трудовую школу как основу 
развития детей и подготовки их к жизни. Основным способом воспитания выступает труд «Трудовое 
воспитание в сельской школе» (1957), «Воспитание в учащихся в любви и готовности к труду» (1959), 
«Воспитание коммунистического отношения к труду» (1959), «Формирование коммунистических 
убеждений молодого поколения» (1961), «Труд и нравственное воспитание» (1962). 

В канун 1948/49 учебного года он разрабатывает целостную систему трудового воспитания (до 11 лет – 
элементарная подготовка к труду, к 16–17 годам – техническая грамотность). 

Характерной особенностью трудового воспитания в Павлышской школе является интеллектуальная 
насыщенность трудового процесса. Трудовые задания носят творческий характер. В. А. Сухомлинский 
разрабатывает один из ведущих принципов трудового воспитания: труд школьника – интеграция 
физической, умственной и учебной деятельности; труд – гармония трех начал: надо, трудно и прекрасно. 

В педагогической системе В. А. Сухомлинского проблема трудового воспитания занимает особое 
место: она теоретически развита, пополнена богатейшим опытом многолетней работы коллектива 
Павлышской средней школы. 

К условиям успешного воспитания трудолюбия В. А. Сухомлинский относит обязательное приобщение 
школьников к жизни, активному участию в серьезном труде, овладению практическими умениями и 
навыками. Не эпизодические трудовые дела, а повседневный труд воспитывает потребность в нем, – считал 
педагог. 

В школе Сухомлинского труд учащихся был не простым выполнением определенных операций, 
творческим: выращивание новых сортов растений; селекция; конструирование механизмов, исследование, 
эксперимент. («Павлышская средняя школа» (1969), «Воспитание нравственных стимулов  к труду у 
молодого поколения» (1961). 

От середины 50-х до середины 60-х годов В.А. Сухомлинский  разрабатывает оригинальную 
педагогическую систему, основанную на принципах гуманизма, признаний ребенка высшей ценностью 
процессов воспитания и образования, творческой деятельности сплоченного коллектива педагогов-
единомышленников и учащихся [1, 79]. Гуманистические идеи В.А. Сухомлинского впервые изложены в 
«Этюдах о коммунистическом воспитании» (1967): доверие и уважение к ребенку; взгляд на учебную 
деятельность школьника как на насыщенный творческими открытиями процесс познания и самопознания;  
ограничение сферы влияния коллектива на личность; воспитание без наказания; роль слова и личности 
учителя для ребенка. Воспитание рассматривается как педагогически организованный труд школьников  и 
как  ведущий путь формирования всесторонне развитой личности. В.А. Сухомлинский привлекает внимание 
учителя к духовному миру личности школьника, его моральных ценностей. («Верьте в человека» (1960), 
«Путь к сердцу ребенка» (1963), «Духовный мир школьника» (1961), «Человек неповторим» (1962), 
«Нравственный идеал молодого поколения» (1963), «Воспитание личности в советской школе» (1965), 
«Нравственные заповеди детства и юности» (1966). Принцип индивидуализации В. А. Сухомлинский 
возвышает до уровня главной цели воспитания: формирование всесторонне развитой личности, а шире – 
воспитание индивидуальности, полностью реализующей все свои задатки. К 1965 году завершается 
разработка концепции радости познания. 

В конце 60-х годов в трудах В. А. Сухомлинского появляется пристальное внимание и уважение к 
народно-культовой основе воспитания, мифам, легендам. Вместо доминирующей установки на 
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формирование всесторонней личности выдвигается идея иерархичности воспитания ребенка. Духовность 
становится ведущей. 

В.А.Сухомлинский рассматривает формирующуюся личность как самоценность. Воспитание понимает 
как феномен, независимый от требований общества. В качестве главной цели воспитания выдвигает 
свободное развитие ребенка как активной личности, раскрытие его индивидуальности.  

В центре педагогического процесса у него находится ребенок с его активностью, интересами, 
индивидуальными творческими способностями. Главной задачей учителя он видит создание благоприятных 
условий для развития детей, стимулирование специфических задатков их личности. При этом 
Сухомлинский предполагал, что способность детей к воспитанию развивается, а в качестве ведущих 
личностных задатков у них выступают жажда познания и любовь к ближнему. Искренняя любовь к детям и 
подлинная педагогическая культура, по Сухомлинскому, понятия нерасторжимые. 

В образовании он делает акцент на расширение представлений детей; развитие у них критичности 
мышления и независимости поведения; формирование системы моральных идей, а также умений и навыков 
самостоятельного получения и использования информации, приобщения к способам деятельности и 
стимулирование инициативы. Большое внимание уделяет переживанию детьми накапливаемого опыта 
самостоятельного «открытия» ими важнейших нравственных положений. 

В контексте природы формируемой личности В. А. Сухомлинский трактовал воспитание ребенка как 
процесс реализации («развертывания») неотъемлемо присущих ему врожденных (биологических) свойств, 
спонтанных реакций и импульсов, изначально (генетически) заложенных природой. При этом большое 
значение придавалось и специально организованному воспитывающему социуму. 

Общечеловеческие идеи (счастье, радость и любовь для каждого) в философии образования 
В.А. Сухомлинского интенсивно развиваются в 1963 – 1964 гг. В это время советская педагогика 
возвращалась от трудовой школы к несколько модифицированной «школе учебы», в которой преобладала 
гербартианская модель воспитывающего обучения. 

Во главе угла педагогики В.А. Сухомлинского – Человек как высшая ценность. Тема общечеловеческих 
ценностей присутствует практически во всех его работах. В структуре этих ценностей просматривается 
несколько уровней: первый – это жизнь, вселенная, земля, природа, вода; второй –-человек, семья, 
коллектив, народ, человечество; третий – человечность и благородство, чуткость и сердечность, любовь и 
доброта, совесть и стыд, честность и порядочность, честь и достоинство, чистосердечность и щедрость души 
и многие другие. 

Воспитание, побуждающее к самовоспитанию, – это и есть, по мнению В. А. Сухомлинского, 
настоящее воспитание. Начинать самовоспитание он, согласно старинной мудрости, советовал с победы над 
собой, с самоорганизации. Учить умению «заставить себя» он рекомендовал в возрасте от 7 до 10–11 лет. 
Если же этот период упущен, в дальнейшем неизбежно встанет проблема перевоспитания. 

Важнейшим этапом в творчестве В. А. Сухомлинского являются 60–70-е гг. Перейдя во второй 
половине 60-х годов на позиции, близкие идеям свободного воспитания, он навсегда разошелся с 
официальной   педагогикой. Развивает идеи, сущностно близкие трудовой школе 20-х годов. В монографиях 
ученый концентрирует свое внимание на умственном и нравственном воспитании детей  («Трудные судьбы» 
(1967), «Павлышская средняя школа» (1969), «Сердце отдаю детям» (1969), «Рождение гражданина» 
(1970). 

В  1957 г. В.А. Сухомлинский избран членом–корреспондентом Академии педагогических наук  
РСФСР, в 1958 г. ему присвоено звание Заслуженного учителя школы УССР, а в 1960 г. награжден орденом 
Ленина. В 1968 В.А. Сухомлинский награжден золотой звездой Героя Социалистического труда и вторым 
орденом Ленина. 

Конец 60-х–70-е годы дают возможность познакомиться с научно обоснованной системой 
дидактической деятельности В. А. Сухомлинского, цель которой заключается в общем умственном развитии 
ребенка – реализуется соответственно принципам: 

- учение должно быть напряженным и радостным одновременно; 
- воспитание чувства нравственной ответственности за то, что он что-то не сделал; 
- источник детского желания учиться – в напряжении умственных усилий, в радостях победы; 
- обучение и воспитание – единый процесс. 
По своей жизненности, доступности, привлекательности дидактика В.А.Сухомлинского все еще 

остается современной. Учить так, чтобы знания добывались с помощью уже имеющихся знаний, – в этом, по 
В.А.Сухомлинскому, заключается высшее мастерство дидакта. «Посещая и анализируя уроки, – пишет он, – 
я делаю вывод о педагогическом мастерстве учителя как раз по этой черте умственного труда школьников». 
Добывать знания – это значит открыть истину, поставить вопрос и ответить на вопрос. Это давняя истина 
дидактики была развита В. А. Сухомлинским. 
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Эмоциональное побуждение – гениальная находка В. А. Сухомлинского дидакта. С помощью этого 
метода павлышские учителя, обращаясь к чувству детей, пробуждали их ум. «Знание учителя – чувство 
учителя – чувство ученика – знание ученика» – такой путь усвоения знаний. Чувства, являясь проводником 
знаний, делают учебный процесс намного продуктивнее. 

Учение – не механическая передача знаний от учителя к ребенку, а прежде всего человеческие 
отношения. Отношение ребенка к знаниям, к учению в огромной мере зависит от того, как он относится к 
учителю. 

Изучение школьных неврозов, болезненной реакции на несправедливость учителя позволило 
В.А. Сухомлинскому сделать следующий вывод:  у одних детей приобретает характер взвинченности, у 
других – это мания несправедливых обид и преследований, у третьих – озлобленность, у четвертых – 
напускная (деланная) беззаботность, у пятых – безучастность, крайняя угнетенность, у шестых – страх перед 
наказанием, перед учителем, школой, у седьмых – кривляние и паясничанье, у восьмых – ожесточенность, 
принимающая иногда патологические проявления. 

Трудно представить что-либо другое, в большей степени уродующее душу ребенка, чем эмоциональная 
толстокожесть, порожденная несправедливостью. Испытывая безразличное к себе отношение, ребенок 
теряет чуткость к добру и злу. В его сердце поселяется подозрительность, неверие в людей, а это самый 
главный источник озлобленности. 

Умственное воспитание, без которого немыслимо полноценное обучение, у В. А. Сухомлинского 
именно в том и состоит, что ребенок, творя средствами слова, чувствует себя автором, увлекается тем, что 
прелесть жизни, природы, человеческих отношений становится красотой мысли. 

Воспитание желания учиться проходит в Павлышской школе красной нитью через труд ребенка, 
нелегкий, но радостный, привлекательный, желанный. Напряжение сил неотделимо от чувства собственного 
достоинства. 

Тончайшей сферой всей педагогики В.А.Сухомлинский считал воспитание гордости за результаты 
своего труда. «Выработать гордость – значит утвердить в душе ребенка желание быть мыслителем. Нет 
чувства достоинства, пробужденного умственным трудом, нет и воспитания в процессе обучения, не может 
быть и речи о единстве обучения и воспитания». 

Умей думать, читая, и читать, думая. Василий Александрович добивался, чтобы чтение и раздумья над 
книгой становились интеллектуальной потребностью каждого ученика. Он рассматривал этот процесс как 
один из путей развития тяги к учению, стремления овладеть новыми знаниями; как эффективное средство в 
решении проблемы «учить детей учиться». «Не дополнительные занятия, не бесконечные «подтягивания», а 
чтение, чтение и еще раз чтение – вот что играет решающую роль в умственном труде тех, кому трудно 
учиться». [2, Т 2. 507] 

Суть основополагающего принципа гуманистической педагогики В.А.Сухомлинского в оптимальных 
основах разработанной им системы, позволяющей и способных и неспособных учить хорошо. К 
слабомыслящим, мало способным к учению детям, у которых овладение знаниями связано с неимоверными 
трудностями, он относится с особым вниманием. Они страдают, понимая ограниченность своих 
способностей, – подчеркивал он. Василий Александрович не был сторонником отправки таких детей в 
специальные школы. Последовательное и постепенное развитие их умственных способностей – вот 
принцип, который реализован им на практике. 

В жизни таких детей особую важность, – писал В. А. Сухомлинский, – имеет чтение из интереса, из 
желания узнавать, знать, мыслить. Самое пагубное для них – ограничивать мир их интеллектуальных 
интересов учебником, а умственный труд сводить к заучиванию, запоминанию. 

Слабомыслящие, малоспособные должны читать из интереса, из желания думать. Тогда  в их памяти 
остаются какие-то крупицы, и чем ярче мысль, сопровождающая их чтение, тем прочнее сохранение в 
памяти, но без установки на заучивание. 

Как облегчить труд школьника? Сколько существует школа, учитель, столько существует и эта 
проблема. Решая ее, Василий Александрович советовал: 

- анализируйте содержание знаний, четко выделяйте в них то, что ученики должны твердо запомнить и 
прочно хранить в памяти; 

- определите в программе те «узлы» знания, от крепости которых зависит развитие умственных 
способностей (выводы, обобщения, формулы, правила, закономерности); 

- создавайте интеллектуальный фон урока. 
Успех в учебе, по убеждению В. А. Сухомлинского, в немалой степени зависит от умения учителя 

протянуть незримые нити от урока к внеурочным занятиям. Изучению каждой новой темы, и в первую 
очередь естественных дисциплин, предшествовало внеклассное чтение познавательной литературы. 
Провоцировались вопросы, любознательность и желание разобраться в непонятном. То есть осуществлялось 
на практике классическое правило Аристотеля: «Мышление начинается с вопроса, удивления». Выявленные 
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стимулы желания учиться (переживание радости учебного труда, радости успеха в учении); источники 
познания (переживание и чувствование того, что знания – это плоды напряжения человеческого духа, 
поиска и творчества) по праву отнесены к педагогическим находкам В. А. Сухомлинского. 

В. А. Сухомлинский видел воспитательную задачу исключительной важности в том, чтобы чтение 
стало самой сильной, неодолимой духовной страстью ребенка, чтобы в книге воспитанник на всю жизнь 
нашел привлекательное и роскошное общение с мыслью, красотой, величием человеческого духа, 
неисчерпаемым источником знаний. 

Мы оцениваем эффективность методов обучения по тому, – отмечал В.А.Сухомлинский, – насколько 
они способствуют процессу общего умственного развития ребенка, в какой мере процесс обучения является 
в то же время процессом умственного, нравственного, эстетического воспитания. Единство процессов 
воспитания и обучения детей – характерная особенность дидактических воззрений и практики 
В.А. Сухомлинского. 

Проблемы педагогической этики, школьно-семейного и полового воспитания, активизации и 
оптимизации учебного процесса, интеграции полученных знаний; интеллектуального, нравственного, 
эмоционального, эстетического развития школьников; руководства духовной жизнью школьного 
коллектива; воспитания гражданственности и патриотизма нашли отражение в работах В.А.Сухомлинского, 
опубликованных в 80-е  годы после его смерти («Методика воспитания коллектива» (1971), «Разговор с 
молодым директором школы»(1973), «Как воспитать настоящего человека»(1975), «Письма к сыну» 
(1979), «Родительская педагогика» (1975),  «Книга о любви», «Мудрая власть коллектива» (1975). 

Воспитание по В. А. Сухомлинскому – это постоянное обогащение ребенка знаниями, умениями, 
опытом, формирование отношения к добру и злу, а не только воздействие на формирующуюся личность. 
Воспитание – не искоренение недостатков, а укрепление в ребенке всего лучшего. Оно осуществляется в 
отношениях, в основе которых лежат уважение и любовь. 

Уметь воспитывать – значит уметь вызвать у ребенка оценку своих поступков, в которых отражается 
отношение к людям и себе; уметь стимулировать внутреннюю работу ума и сердца. 

Он признает два источника воспитания. Первый – это заранее продуманная воспитательная работа с 
детьми. Второй – это сложные явления жизни, взаимоотношения людей, их поступки. Именно в этих 
отношениях вскрываются истинные взгляды, суждения и нравственные качества человека, которые и 
фиксируются детьми независимо от нашего желания. Критерием воспитанности, по мнению 
Сухомлинского, является совесть человека, его умение видеть себя глазами людей и оценивать свое 
поведение со стороны. 

Методы воспитания, разработанные Сухомлинским: лечение красотой; столкновение желаний, 
интересов; защитное воспитание (для детей, духовно одиноких, неспособных чувствовать сердцем человека 
рядом с собой, не верящих в добро, заласканных в семье, избалованных полной и ничем не ограниченной 
свободой самовыражения), стимулирование к новому успеху, воспитание без насилия – мы вправе отнести 
сегодня к методам личностно ориентированного воспитания. 

Защитное воспитание – это метод индивидуального творчества педагога. Тут надо уметь так 
прикоснуться к болезненному, искалеченному сердцу ребенка, – писал В. А. Сухомлинский, – чтобы 
воспитание не обернулось для него страданием. Метод защитного воспитания сводится к воспитанию у 
детей чувства собственного достоинства, способности сопереживания, личной дружбы, любви. 

К условиям успешности нравственного воспитания В. А. Сухомлинский относит общение с дорогими 
людьми; культуру взаимоотношений; общность интересов; побуждение к активной деятельности; 
моральный тонус в детском коллективе на основе заботы, добра; взаимодействие школы, семьи и среды. 

Проблема единства нравственного и трудового воспитания, реализованная В. А. Сухомлинским, и 
сегодня актуальна, оригинальна, практична. Воспитать человека, влюбленного в свое дело, готового 
посвятить ему свои творческие силы, своевременно найти, раскрыть и развить задатки способностей, 
распознать в каждом ребенке его призвание – вот главное в решении этой проблемы и проблемы 
профильного обучения. 

В. А. Сухомлинский стремился к тому, чтобы каждый его «воспитанник сознательно нашел себя, 
раскрыл себя, избрал себе тот жизненный путь, на котором его труд достигает высшей ступени мастерства – 
творчества». Самое главное в решении этой задачи,– отмечал педагог, – подметить в каждом ребенке его 
наиболее сильную сторону, найти в нем ту «золотую жилку», от которой начинается развитие 
индивидуальности, добиться того, чтобы ребенок достиг выдающихся для своего возраста успехов в том 
деле, которое наиболее ярко выражает, раскрывает его задатки» [2, Т 4, 19 – 20]. 

Забота о крепкой, здоровой, красивой основе в человеке в Павлышской школе начиналась с заботы об 
эстетической обстановке, окружающей его. Важнейшая задача эстетического воспитания у Сухомлинского – 
научить ребенка видеть в красоте окружающего мира духовное благородство, доброту, сердечность и на 
основе этого утверждать прекрасное в самом себе. 
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Как традиционно решается проблема эстетического воспитания? Разрабатываются планы, программы 
эстетического воспитания доводятся до сведения исполнителей (классных руководителей, учителей и т.д.). 
В Павлышской школе создается единая воспитательная эстетическая среда. 

Секрет успеха В. А. Сухомлинского в том, что он, решая проблемы эстетического воспитания, начинал 
с воспитания у детей эстетических потребностей и чувств в процессе их умственного развития при 
непосредственном общении с природой, при интеграции и эстетизации школы и среды. Суть эстетического 
воспитания В. А. Сухомлинский видел в удовлетворении эстетических потребностей детей, а не в 
сообщении им какого-то объема знаний по эстетике. 

Успехи эстетического воспитания в Павлышской школе объясняются высокой эстетической культурой 
педколлектива, способного в процессе общения с детьми воспитывать у них необычное и красивое, 
удивляться и восторгаться им, получать удовлетворение и счастье от добрых дел. 

Свое педагогическое кредо Василий Александрович сформулировал достаточно четко: «Что самое 
главное в моей жизни? Без раздумий отвечаю: «Любовь к детям!» Поменьше трескучих фраз о любви к 
человеку вообще, побольше конкретных дел, сердечного участия в жизни, в творении радостей». В 
действенной любви к детям, постоянной заботе о них – источник педагогического творчества и жизненного 
подвига В. А. Сухомлинского. 

Для В. А. Сухомлинского «педагогическая» любовь – это прежде всего уважение к личному 
достоинству ребенка, постоянная забота о нем, это сложный процесс понимания, изучения ребенка, 
открытия в нем человеческой красоты, на основе которой происходит формирование личности. Без любви и 
уважения к воспитанникам всякие разговоры о гуманности и человечности – пустой звук. 

У опытного учителя труднейшей, сложнейшей проблемой в его педагогической лаборатории является 
как раз то, чтобы и самый слабый ребенок видел плоды своего труда и чувствовал гордость труженика 
мысли, – писал Василий Александрович, – наша работа требует большого терпения и большой веры в 
творческие силы ребенка. Василию Александровичу удалось открыть буквально в каждом ученике не только 
слушателя, читателя сказок, но и их творца. 

Родительская педагогика – одно из важнейших звеньев педагогической системы В. А. Сухомлинского. 
«Мы продолжаем себя в детях» – так называется одна из его статей. Этой мыслью пронизано все его 
творчество. В Павлышской школе педагогический коллектив работал совместно с родителями. 
Формированию у родителей педагогической культуры, единых педагогических взглядов способствовала 
«Школа для родителей», в которой курс педагогики и психологии был рассчитан на 250 часов. Школа для 
родителей имела ряд отделений, в которых учились родители, имеющие детей дошкольного, младшего 
школьного, среднего и старшего возраста. Педагогическое просвещение не ограничивалось теоретическими 
знаниями. Родители получали практические советы, рекомендации по различным вопросам семейных 
отношений и методам воспитания. Лекции, беседы сопровождались индивидуальной работой с родителями. 
Периодически проводились занятия только с отцами или только с матерями по вопросам полового 
воспитания подростков. Это способствовало повышению педагогической и общей культуры родителей. 
В.А. Сухомлинский был убежден, что педагогика должна стать наукой для всех. 

Путем целенаправленной работы с коллегами–единомышленниками он на практике реализовывал 
условие успешного воспитания детей: единство педагогических убеждений учителей и родителей. 
Родителей учили умению и навыкам воспитывать детей. 

Система взглядов В. А. Сухомлинского на школьное воспитание позволяет сделать вывод: задача 
современной школы – воспитание человека, который бы в любой области деятельности смог подняться на 
наивысшую ступень гражданственности, а его профессиональная деятельность определялась бы 
нравственным смыслом. 

В. А. Сухомлинский был не только практикующим педагогом-исследователем. Он был выдающимся 
мыслителем. Глубокое проникновение в истоки педагогической теории и практики позволило ему сделать 
не просто новые педагогические, дидактические или методические выводы, но и создать гуманистическую 
педагогическую теорию, выдвинуть проблемы, разработка которых оказалась под силу только современным 
исследователям. 

Выделим основные находки В. А. Сухомлинского в теории и практике: 
1. Создал: 
- гуманистическую педагогическую теорию; 
- целостное учение об учителе (на основе учета его индивидуальных особенностей, мотивов, 

способностей; становления личности и профессионализма учителя на довузовском, вузовском этапах, 
профессиональной деятельности и повышении квалификации). 

2. Уточнил  педагогическую сущность категорий (личность, идеал, коллектив, творчество). По сути 
первым вернул в теорию воспитания такие, фактически исчезнувшие из педагогики, категории, как совесть, 
стыд, честность, порядочность, щедрость души. 
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3.  Разработал:  
- концепцию стимулирования радости познания; 
- методику обучения учащихся чтению и письму на основе эмоционально-эстетического восприятия 

текста. 
4.   Выявил: 
- факторы воспитания (объективные, субъективные, активные и пассивные); 
- влияние трудовой деятельности  на умственную, физическую, моральную и эмоциональную сферы; 
- гармонию умственного и физического труда; 
- технологию контроля и оценки знаний ученика. 
5.   Развил: 
- идеи ( любовь к ребенку; развитие творческих сил каждой отдельной личности в условиях 

коллективного содружества на основе этико-эстетических ценностей, интересов, потребностей, который в 
итоге направлен на творческий труд; культ природы, природа как значимый способ воспитания чувства 
прекрасного и гармонии; разработка демократических педагогических способов и методов обучения и 
воспитания( уважение; опора на позитивное, моральное наказание; обращение к  внутреннему миру ребенка, 
опора на его силы, внутренний потенциал, поддержка и развитие того здорового, что есть в каждой 
личности; радость познания, то есть эмоциональное восприятие процесса обучения); демократизация 
структуры управления учебно-воспитательным процессом в школе (психологический и педагогический 
семинары, школа для родителей и др.) [3, 384]. 

Особое внимание В.А. Сухомлинский уделял идеи самоценности и неповторимости, талантливости 
каждого ребенка, свободному развитию личности в педагогично продуманных условиях;  включению 
социального окружения в сферу педагогических влияний; природному воспитанию (в единстве с природой) 
как главному источнику формирования личности – ее уму, чувствам, эмоциям («Уроки мышления на 
природе», «Школа под голубым небом», «Школа радости»); организации переживания детьми собственного 
опыта; слову учителя как  ведущему способу воспитания личности; отклонению коллективных способов 
влияния на личность, особенно если речь идет о проступке; разработке комплексной программы воспитания 
красотой» человека, природы, поступка; введение половозрастного воспитания в структуру учебно – 
воспитательного процесса; решению проблем биологичного и социального на пользу двухстороннему 
влиянию (учет, кроме социальных источников, физического состояния, наследственности, уровня развития 
способностей) [3, 384–385] 

История дала нам уникальную возможность понять значимость педагогического наследия 
В.А.Сухомлинского, его практическую направленность. Как и в Павлыше, в школах России вырастают сады 
и парки; традиционными стали Праздники цветов, Урожая; создается «Малая Тимирязевка» как учебный и 
научный центр, «Золотой колосок» для младших школьников. 

В работах В.А. Сухомлинского «Методика воспитания коллектива» (1971), 
«Разговор с молодым директором школы» (1973), «Письма к сыну» (1978), «Как воспитать настоящего 

человека»» (1989) гуманистические идеи расширены и углублены в контексте развития духовности «о добре и 
милосердии, смысле жизни и правильном отношении к смерти, зле  и его преодолении, необходимости 
гармонии в человеческих отношениях, о любви, женщине – матери – основе человеческой жизни» [3, 384–385]. 

Идеи В. А. Сухомлинского о родительской педагогике, педагогике семейного воспитания, умственном, 
нравственном эстетическом воспитании, психологической службе также нашли развитие и в современных 
школах России. 

Осмелюсь повторить, что в каждом наследии самым ценным является то, что востребуется через годы. 
В педагогическом творчестве В. А. Сухомлинского и сегодня востребованы его идеи о воспитании в 
человеке нравственных ценностей, «культуры чувств», «культуры желаний». Исследователи называют его 
систему нравственного воспитания глубоким прорывом. Но мало исследованным все еще остается мир 
нравственных объектов, открытых В.А.Сухомлинским в педагогике. «Больше чем когда бы то ни было мы 
обязаны думать сейчас о том, что мы вкладываем в душу человека» [2, Т. 4. 558]. Проблему воспитания 
души человека он считал насущной. 

Выделим идеи В. А. Сухомлинского, которые в современных условиях развития школы приобретают 
особую значимость: ориентация содержания образования на потребности развития села; создание методов и 
форм обучения и воспитания, призванных обеспечить реальную дифференциацию и индивидуализацию 
образовательного процесса; становление профильного обучения; реализация в образовательном процессе 
метода проекта, который синтезирует в себе самостоятельность учащихся, их активность, творческий поиск, 
ориентацию на разрешение насущных проблем города, села; воспитание духовности; ориентация на красоту 
как важное средство воспитания доброты, трудолюбия, сердечности и любви; идея постепенности, 
последовательности в вопросах обучения и воспитания взрослеющей личности, выдвинутая Ж.-Ж. Руссо, 
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пронизывающая все составные части педагогики В. А. Сухомлинского, который следовал его совету: «Дайте 
детству созреть в детях». 

Главным предметом в современной школе, как и в школе В.А.Сухомлинского, остается 
человековедение. Предмет, который поможет понять психологию человека, факторы, определяющие 
поведение и взаимоотношения людей. 

На современном этапе развития педагогической науки и практики остаются актуальными проблемы, 
над которыми работал В.А.Сухомлинский: пути и средства стимулирования индивидуального развития 
ученика в совокупности всех факторов, активности ребенка, эмоциональной восприимчивости, 
коллективного общения и деятельности; принципы и механизмы формирования моральных качеств 
личности, нравственно-этических установок; подход к системе поощрений и наказаний учащихся; роль 
отметки, домашних занятий в учебной деятельности ученика; оптимальность учебной нагрузки школьников; 
воспитание индивидуального творчества учителя; воспитание трудолюбия; воспитание любви к чтению; 
поиск рациональных методов и форм организации деятельности  ученика по добыванию знаний; поиск 
путей включения знаний в духовную жизнь коллектива в целях «воспитания долга и дисциплины, дружбы и 
ответственности»;  роль родного языка, слова, песни, поэзии, сказки в воспитании. 
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Микола  МИХАЙЛІЧЕНКО 

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ   

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

Аналіз наукової літератури [3], [6], [8], [11] та державних стандартів підготовки майбутніх учителів 
доводить, що підготовка вчителя до діяльності з громадянського виховання школярів – це складний 
цілеспрямовано організований педагогічний процес, який складається з взаємопов’язаних, 
взаємозумовлених компонентів, спрямованих на формування готовності вчителя-громадянина до виконання 
завдань у професійній діяльності на основі певних ціннісних орієнтацій і ціннісно-смислової взаємодії,  що 
характеризують його професійну компетентність. Вона пов'язана з розв'язанням широкого кола соціальних, 
культурологічних, психологічних, фізіологічних та інших проблем. Тому в широкому аспекті – це 
сукупність теоретичних знань, практичних умінь, досвіду, особистісних якостей учителя, діалектичний 
перебіг яких забезпечує ефективність та результативність педагогічної діяльності [11, 17–18]. 

Разом з тим, громадянську компетентність зазвичай розглядають як сукупність освітніх елементів, що 
складається з системи знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань 
особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, обов’язок і відповідальність перед 
співвітчизниками, Батьківщиною і державою [3]. Це дозволяє визначити громадянську компетентність 
майбутніх вчителів як певне особистісне новоутворення, формування якого відбувається в процесі реалізації 
сукупності навчальних і виховних систем у процесі професійної підготовки, а також як складову його 
професіоналізму, оскільки готовність громадянського виховання є однією з професійних вимог до 
підготовки вчителя. З вищенаведеного можна зробити висновок, що громадянську компетентність 
майбутніх вчителів слід розглядати як складову їхньої професійної компетентності. Оскільки змістовна 
характеристика досліджуваного поняття визначається також терміном “громадянськість”, під яким 
розуміють духовно-моральну якість, що  характеризує людину як особистість, визначає її моральну й 
духовну суть. Відповідно громадянськість як психологічне утворення є лише частиною громадянської 
компетентності, під якою в більш широкому значенні слід розуміти здатність, спроможність людини 
активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку 
демократичного суспільства [3]. 

Метою дослідження є створення  умов для реалізації у педагогічному процесі вищого навчального 
закладу моделі формування громадянської компетентності майбутніх учителів. Це зумовлює створення і 
застосування педагогічної технології, яка б інтегрувалася у зміст системи професійної підготовки майбутніх 
учителів, зокрема гуманітаріїв, і водночас мала б інноваційний характер щодо перебудови й оптимізації 
змісту, форм і методів організації їхньої професійної освіти [1]. 
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В основу експериментальних досліджень покладено наступне: реалізація у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів педагогічної технології, яка включає основні педагогічні умови формування 
громадянської компетентності, призведе, по-перше, до досягнення більшістю студентів після завершення 
процесу професійної підготовки у ВНЗ оптимального та достатнього рівнів сформованості цього утворення. 
Відповідно до основних завдань реалізації педагогічної технології формування громадянської 
компетентності майбутніх учителів визначено таке: 

 координація дидактичних і виховних впливів на майбутніх учителів під час вивчення різних 
навчальних дисциплін, виховної та громадської роботи у ВНЗ з метою спрямованого формування в них 
громадянської компетентності; 

 скерування траєкторії цілісного професійного становлення майбутнього фахівця у процесі 
професійної підготовки з урахуванням цілепокладання на формування громадянської компетентності; 

 організаційно-методичне забезпечення неперервності і системності процесу формування 
громадянської компетентності у майбутніх учителів ПГЦ в умовах професійної освіти у ВНЗ; 

 змістовне і методичне вдосконалення процесу викладання фахових, соціально-гуманітарних і 
психолого-педагогічних дисциплін у контексті спрямування й забезпечення необхідних умов для 
формування громадянської компетентності в майбутніх учителів-гуманітаріїв; 

 організація і координація міжуніверситетської науково-методичної роботи з проблем громадянської 
освіти в закладах вищої освіти; 

 методичне вдосконалення процесу організації педагогічної практики у ВНЗ в контексті 
забезпечення умов для розвитку функціональних складових громадянської компетентності майбутніх 
учителів; 

 оптимізація виховної роботи, зокрема збагачення соціокультурного середовища ВНЗ ціннісно-
орієнтованими заходами громадянської спрямованості. 

Реалізації мети й означених завдань педагогічної технології формування громадянської компетентності 
в майбутніх учителів сприятимуть наступні  заходи. Це: 

1. Організація і проведення щоквартальних науково-методичних нарад та конференцій з викладачами 
ВНЗ з метою координації дій та вдосконалення науково-методичного забезпечення навчальних курсів, 
спрямованих на формування громадянської компетентності. 

2. Включення теми “Громадянська компетентність майбутнього вчителя” до курсу “Вступ до 
спеціальності”. 

3. Запровадження на 1-у і 2-у курсах навчального курсу “Громадянська освіта”. 
4. Оптимізація викладання навчальних курсів “Філософія”, “Історія України”, “Політологія”, “Основи 

правознавства” в контексті формування громадянської компетентності, а також  викладання фахових 
дисциплін та методик їх викладання в контексті формування в майбутніх учителів компетентностей, 
використання потенціалу цих навчальних дисциплін у громадянській освіті. 

5. Оптимізація навчального курсу “Педагогіка”. Проведення спеціальних занять стосовно змісту та 
технологій громадянського виховання. 

6. Корегування тематики курсових та дипломних робіт з педагогіки. 
7. Запровадження студентських наукових гуртків та проблемних груп з проблем громадянської освіти. 
8. Розроблення методичних рекомендацій для кураторів академічних груп. 
9. Розроблення і запровадження на 5 курсах педагогічних спеціальностей навчального курсу “Основи 

професійного становлення особистості сучасного вчителя“. 
10. Включення громадянської компоненти до змісту спецкурсів і спецсемінарів, які викладаються на  

4–5 курсах. 
11. Введення теми “Традиції громадянської освіти в країнах Європи” до структури навчального курсу 

“Вища освіта України та Болонський процес” і теми “Громадянська освіта у вищий школі” до змісту курсу 
“Педагогіка вищої школи” у магістратурі. 

12. Вдосконалення змісту педагогічних практик, їхнє спрямування на організацію студентами-
практикантами системи заходів громадянського виховання в ЗОШ. 

Охарактеризуємо зміст і особливості організації окремих складових педагогічної технології.  
Початок формування громадянської компетентності має відбуватися у процесі професійного відбору, 

мета якого виявлення рівня розвитку педагогічних здібностей та громадянських якостей абітурієнтів. Ці дані 
мають слугувати основою для детальнішої діагностики сформованості основних параметрів (якостей і 
характеристик), які визначають зміст початкового рівня громадянської компетентності майбутніх учителів. 
Для першокурсників на початку професійної підготовки доцільною є лекція “Основи громадянської 
компетентності вчителя-гуманітарія” в межах курсу “Вступ до спеціальності”. Мета лекції – сформувати в 
майбутніх учителів уявлення про зміст та критерії сформованості громадянської компетентності, 
актуалізувати їхню активність у розвитку цієї інтегрованої якості. У лекції слід підкреслити необхідність 
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громадянської освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. Зокрема, відзначено, що розвиток сучасного 
суспільства неможливий без формування високо інтелектуальної і глибоко духовної людини, спроможної 
відповідати вимогам демократичного суспільства. Формуванню саме такої особистості сприятиме 
громадянська освіта, яка змістом і структурою відображає сучасні тенденції розвитку суспільствознавчих 
наук. 

Концептуальні засади сучасної освіти передбачають гуманітаризацію школи на всіх її рівнях. Основне 
місце в цьому процесі повинні зайняти нові світоглядні дисципліни. Громадянська освіта покликана сприяти 
формуванню особистості, якій притаманні демократична, громадянська культура, усвідомлення 
взаємозв’язку між ідеями свободи та правами людини, готовність до компетентної участі в житті 
суспільства. Сучасна демократія вимагає від особи політичної активності та усвідомлення нею власної ролі 
та значення в житті суспільства, а також дії відповідно до власних переконань і цінностей. Саме 
громадянська освіта має забезпечити  й реалізувати ці світоглядні завдання. 

Отже, громадянська освіта – це освіта, яка спрямована на формування знань, умінь, навичок і 
громадянських компетенцій, необхідних громадянину для життя в демократичній державі. Громадянин має 
права, може захистити їх, знає, як працюють соціальні інститути держави. Громадянська освіта – це також 
“соціалізація” індивідів та  політична “соціалізація”, це сукупність процесів становлення політичної та 
громадянської свідомості та поведінки особистості, прийняття й виконання політичних ролей, вияви 
активності в них, формування громадянської культури. Освічене громадянство, якому властиве розвинене 
почуття власної гідності, знання своїх прав та обов'язків, згода і вміння їх дотримуватися, є засадою 
становлення демократичного й заможного суспільства. Високий рівень громадянської соціалізації індивідів 
є передумовою поступу в розвитку суспільних відносин та запорукою їхньої стабільності. 

Після цього студентів ознайомлюють зі, змістом, структурою та критеріями сформованості 
громадянської компетентності майбутніх учителів, а також з рівнем розвитку цього утворення, формують 
думку про необхідність залучення до активної громадянської діяльності у ВНЗ. 

Основні функції цілепокладання й узгодження світоглядних позицій майбутніх учителів стосовно 
змісту і необхідності формування громадянської компетентності, впливу різних навчальних дисциплін на 
становлення когнітивного й операційно-процесуального компонентів цього утворення, а також завдання 
впливу на сенсожиттєву сферу студентів було покладено на навчальний курс “Громадянська освіта”. Цей 
навчальний курс створено за участю науковців класичних і педагогічних університетів України під 
керівництвом Ладиченко Т. В., професора Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова [3 ]. Специфікою курсу є інтегративність –  поєднання  різних гуманітарних дисциплін: 
філософії, соціології, історії, соціальної педагогіки, психології, політології, історії політичних і правових 
вчень та ін. в органічне ціле з метою використання їх гуманітарного  потенціалу й формування у студентів 
відповідних знань, якостей та компетенцій.  

Курс “Громадянська освіта” побудований у такий спосіб, щоб студенти не  лише отримали готові 
знання, а й мали орієнтири для їх самостійного пошуку. Пропонована навчальна програма розрахована на 
підготовку вчителів до викладання навчального курсу “Громадянська освіта”, який своїм змістом і 
прикладним характером має сприяти розвитку громадянськості особистості, формуванню громадянської 
компетентності. Мета курсу – створити умови для розвитку змістовних характеристик громадянської 
компетентності майбутніх учителів, актуалізувати їхню громадянську активність і громадянську позицію, 
підготувати до викладання навчальної дисципліни “Громадянська освіта” та реалізації громадянознавчого 
потенціалу фахових навчальних дисциплін у загальноосвітній школі. 

Завдання курсу: 
 формування громадянської компетентності в майбутніх учителів; 
 поглиблення, оновлення та систематизація знань студентів про демократію, громадянське 

суспільство та його інститути; 
 ознайомлення із світовим, європейським та національним досвідом громадянської освіти; 
 реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання 

дорослих; 
 підготування  майбутніх учителів до використання інноваційних освітніх технологій, інтерактивних 

методик у викладанні курсу; 
 створення умов для набуття учителями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та 

конструктивної взаємодії. 
Програма розрахована на 72 навчальні години і складається з науково-теоретичного та методичного 

модулів: науково-теоретична підготовка студентів – модуль І (42 години) передбачає вивчення  теоретичних 
засад громадянської освіти (2 – й семестр); методична підготовка студентів – модуль ІІ (30 годин) 
спрямована на формування практичних умінь і навичок, організації і проведення занять з громадянської 
освіти (3- й семестр) [7].  
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Результативність викладання зазначеного навчального курсу пов’язана із застосуванням елементів 
кредитно-модульної системи навчання в таких положеннях:  

 – визначено цілі кожного модуля: модуль I – оптимізувати формування, насамперед, спеціально-
наукової, політичної, правової компетентності; модуль II – управлінської, виховної, комунікативної, 
дидактичної та методичної компетентностей.  

– визначено результати навчання (досягнення вказаних компетентностей), розроблені критерії 
оцінювання цих компетентностей; 

– визначено стратегію викладання, яка передбачає поєднання різних форм організації навчання 
(читання лекцій з кожної теми), проведення семінарських занять у формі дискусій з таких тем: “Громадянин 
і суспільство”, “Громадянське суспільство” “Політична і правова культура”, “Методика організації 
громадянської освіти в ЗОШ”, “Методика громадянського виховання в ЗОШ”, розробку завдань для 
самостійної роботи, бібліографії до кожної теми. 

Соціально-гуманітарні дисципліни (філософія, політологія, соціологія, основи правознавства, 
культурологія, історія України) акцентують увагу на закономірностях розвитку демократичного поступу 
людства упродовж століть, ролі особистості та її відповідальності перед суспільством, загальнолюдських і 
громадянських цінностях [9]. Заняття з філософії та вітчизняної історії презентують плюралізм поглядів, 
сприяють формуванню толерантності, загальної науково-методологічної картини світу, уявлень про традиції 
розвитку громадянського суспільства в Україні. 

Заняття з політології, соціології і правознавства поглиблюють знання студентів щодо окремих тем 
курсу “Громадянська освіта”, спрямовуються на формування політичної і правової культури майбутніх 
вчителів, особистої позиції. Заняття з дисциплін соціально-гуманітарного профілю спрямовані на наукове 
визначення таких базових термінів і якостей громадянської компетентності: патріотизм, громадянськість, 
громадянське суспільство, права, свободи, відповідальність тощо. Все це спряло ефективному засвоєнню 
студентами першого модуля курсу “Громадянська освіта”. 

Модуль ІІ цього курсу вивчався у третьому семестрі, паралельно з курсом “Педагогіка”, можливості 
якого активно використовувалися у ході експериментальної роботи. Курс педагогіки, окрім основного 
завдання – формування у студентів цілісного уявлення про зміст і теоретичні засади та інструментарій 
педагогічної науки та педагогічного процесу (методологічної, дидактичної, виховної, методичної 
компетентностей), зорієнтований на створення освітньо-культурного середовища (субкультури), що має 
орієнтувати і наблизити майбутнього вчителя до громадянських цінностей педагогічної професії. 

Крім того, у змісті курсу педагогіки передбачено проведення тематичних занять ”Громадянське 
виховання”, “Родинне виховання”, “Діагностика громадянської вихованості школяра”, “Генеза 
громадянської освіти в історії педагогіки”, цілеспрямовано зорієнтованих на формування громадянської 
компетентності майбутніх учителів.  

Отже, якщо загальні завдання вказаних навчальних курсів спрямовані на формування соціально і 
професійно значущих якостей особистості, то спеціальні орієнтували навчальний процес у ВНЗ на 
формування: 

– професійно-педагогічної спрямованості (системи ставлень, потреб, мотивів, ціннісних орієнтації, що 
визначає характер професійної діяльності); 

– інтересу до суспільної, організаторської, а також самоосвітньої діяльності; 
– творчої спрямованості особистості, потреби в саморозвитку, у підвищенні кваліфікації; 
– психічних процесів і якостей (інтелектуальних здібностей, пам'яті, уяви, наполегливості, рішучості, 

професійній мобільності). 
Зазначене дозволяє зробити висновок, що подальше розширення й укрупнення змісту соціально-

політичної і психологічної підготовки в навчально-виховному процесі може здійснюватися в основному 
двома шляхами. Перший шлях – розвиток і зміцнення міжпредметних зв’язків, другий – цілеспрямоване, 
заздалегідь сплановане зосередження уваги студентів на визначених знаннях, положеннях, поняттях, 
явищах, що мають відношення до формування професійно-педагогічних якостей у процесі вивчення 
дисциплін загальнокультурного, психолого-педагогічного і предметного блоків, а також педагогічної 
практики. 

Аналіз програмно-методичних документів, концепцій розвитку показав, що в них  недостатньо 
закцентовано на соціально-політичній і психологічній підготовці студентів до соціально-педагогічної 
діяльності. Для подолання цих недоліків, актуалізації розвитку громадянської свідомості та компетентності 
майбутніх педагогів, посилення їхньої орієнтації на громадянське виховання в школі доцільно запровадити в 
теоретико-методологічний, предметний і діяльнісний модулі психолого-педагогічного блоку спеціальні 
питання, пов’язані з проблемою громадянськості, методикою організації громадянського виховання. 
Наприклад, до курсу “Історія педагогіки” як  наскрізного компонента педагогічної освіти доцільно 
включити наступні проблеми: ретроспективний аналіз еволюції ідеї громадянськості, громадянського 
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виховання; порівняльний аналіз сучасного досвіду громадянського виховання й освіти в країнах Західної 
Європи і США; аналітико-синтетична роботу з оцінювання щирих і помилкових цінностей досвіду 
громадянського виховання в радянській педагогіці; виявлення особливостей організації і функціонування 
системи громадянського виховання в періоди історичних криз, переходу від тоталітаризму до демократії. 

На 5-ому курсі мета і завдання формування громадянської компетентності майбутніх вчителів 
реалізовується в межах навчального курсу “Основи професійного становлення особистості сучасного 
вчителя”. Його завданням є формування методологічної компетентності, цілісного наукового уявлення про 
зміст професійного і особистісного становлення вчителя, у формуванні ціннісно-мотиваційної сфери 
особистості, активної громадянської і професійної позиції[10]. 

Великого значення у формуванні громадянської компетентності майбутніх учителів надається виховній 
роботі, як у процесі навчання, так і в позааудиторній роботі. При цьому важливою є ідея формування 
гуманістичного ставлення до студентів, яке ґрунтується на полісуб’єктному підході: внутрішньому 
стимулюванні студентів в процесі виховання, створенні атмосфери доброзичливості, відвертості, пошани, 
емоційно насиченого культурного життя в університеті.  

У процесі виховання студентів на заняттях з фахових гуманітарних дисциплін ставилися наступні цілі: 
практичні, виховні, освітні, розвивальні. 

Практична мета визначала формування у студентів фахової компетентності і розвиток комунікативних 
здібностей. Практична мета була спрямована на виховання у студентів громадянських якостей, етичної 
спрямованості особистості, оволодіння нормами і правилами поведінки, усвідомлення необхідності 
займатися громадською діяльністю, позитивне ставлення до людей, до праці, своєї професії, до товаришів, 
толерантність. 

Освітня мета передбачала збагачення духовної культури особистості, набуття і розширення знань про 
національну культуру та культуру і традиції інших, а саме – з історії, літератури, мистецтва, живопису, 
музики. Ця мета здійснювалася під час вивчення навчального матеріалу громадянської тематики - художніх 
і публіцистичних текстів, історичних джерел. 

Виховна мета полягала в тому, щоб засобами предметів гуманітарного циклу виховати високоморальну 
особистість, сформувати такі громадянські якості студентів, як любов і пошана до своєї країни, національної 
символіки, національних традицій, звичаїв, обрядів, своїх товаришів, сім’ї. З цією метою реалізовувались 
наступні умови: 

– здійснювався добір навчального матеріалу громадянського, виховного характеру (текстів, малюнків, 
ситуацій, діалогічних і монологічних висловів, історичних описів, біографій видатних особистостей); 

– застосовувалися проблемні завдання, які спонукали студентів висловлювати свої почуття, погляди, 
критичні оцінки, власну думку стосовно різних подій, фактів, суспільних процесів, відбитих у навчальному 
матеріалі або в реальному житті; 

– організація самого процесу навчання таким чином, щоб це вимагало від студента самоорганізації, 
здатності дотримуватися порядку і дисципліни, правил поведінки і культури інтелектуальної праці; 

– адекватна педагогічна поведінка викладача, який має демонструвати уміння спілкуватися студентами 
на засадах діалогу і демократичного стилю, ідейну спрямованість, позитивне ставлення до своєї професії, до 
громадянської діяльності. 

Розвивальна мета реалізовувалася в процесі виховання студентів у таких напрямах: 
– розвиток індивідуально-психологічних педагогічних якостей і характеристик особистості, а саме 

зорових і слухових, пам'яті, уваги, уявлення, гнучкості вербального мислення під час занять з психології, 
психологічних тренінгів; 

– розвиток навчальних навичок, особливо самостійної роботи, в різних режимах навчання і контролю за 
допомогою належного мотивування та необхідного методичного забезпечення навчального процесу.  

З метою формування у майбутніх учителів функціональних характеристик громадянської 
компетентності розроблено програму педагогічної практики, яка передбачає такі види діяльності за етапами: 

1) неперервна педагогічна практика (2-й курс) – вивчення й аналіз системи громадянської освіти та 
виховання у загальноосвітній школі та власної готовності до організації та здійснення такої роботи;  

2) педагогічна практика в дитячих оздоровчих таборах (3-й курс) – організація громадянського 
виховання у таборах відпочинку відповідно до плану виховної роботи; 

3) педагогічна практика (4-й курс) – залучення до дидактичної, освітньої і виховної роботи у дитячому 
колективі. Аналіз стану громадянської освіти і виховання у ЗОШ, планування і проведення 3-х виховних 
заходів з громадянського виховання та їхній самоаналіз, реалізація змісту громадянської освіти і виховання 
під час уроків зі спеціальності, розробка пропозицій щодо методичного вдосконалення системи 
громадянської освіти і виховання у ЗОШ; 

4) стажистська практика (5-й курс) – виконання функцій класного керівника, планування і реалізація 
системи заходів з громадянської освіти і виховання: проведення факультативного курсу 
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громадянськознавчого спрямування, інтегрування громадянської освіти у зміст існуючих шкільних 
предметів, організація позашкільної і позакласної діяльності в напрямку формування демократичних 
цінностей школяра, організаційно-методична допомога у створенні, функціонуванні учнівського 
самоврядування. Аналіз ефективності власної діяльності, визначення недоліків у розвитку власної 
громадянської компетентності. 

Особлива увага  приділялася створенню у навчальних закладах ефективної системи громадянського 
виховання студентської молоді. Серед недоліків постановки виховної роботи у ВНЗ відзначено наступні: 
безсистемність, неузгодженість дій, гальмування механізмів реалізації молодіжних програм; соціальна 
незахищеність молоді, тяжке становище студентської родини; соціально-політична слабість молодіжних 
організацій і рухів; обмеження педагогічної діяльності переважно навчальним процесом; міжособистісна 
роз’єднаність викладачів і студентів, формальність їхніх відносин; самоусунення викладачів від виховання 
студентів, невиправдане ослаблення уваги до деяких ефективних форм роботи (наприклад, організації 
диспутів, круглих столів на актуальні суспільно-політичні і професійні теми, клубів за інтересами, 
організації сімейно-побутових форм проведення дозвілля, традиційних спортивно-оздоровчих заходів). 

Отже, ефективними формами реалізації педагогічної технології формування громадянської 
компетентності у майбутніх учителів є навчальні курси “Громадянська освіта” та “Основи професійного 
становлення особистості сучасного вчителя, оптимізація за рахунок громадянської спрямованості 
викладання навчального курсу “Педагогіка”, фахових дисциплін, навчальних курсів “Філософія”, “Історія 
України”, “Політологія”, “Основи правознавства”, вдосконалення змісту педагогічної практики, науково-
дослідної діяльності у ВНЗ, створення системи стимулів та організаційно-методичних умов для самоосвіти, 
залучення студентів до різних видів громадської роботи. Створення і застосування такої технології 
спрямоване на реалізацію у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу сукупності 
принципів і педагогічних умов ефективного формування громадянської компетентності майбутніх учителів, 
які б забезпечили цілісний, системний і повноцінний розвиток усіх змістовних компонентів цього 
утворення.  Така педагогічна технологія формування цієї компетентності є функціональною єдністю змісту, 
організаційних форм, педагогічних умов і засобів, що забезпечує результативність процесу професійної 
підготовки і особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя.  
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Тамара СОРОЧАН  

УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ ЗА В СУХОМЛИНСЬКИМ:  
ПОГЛЯД ІЗ СЬОГОДЕННЯ 

Кожного разу, коли виникає необхідність більш глибоко проаналізувати реалії управління сучасною 
школою та підготовленість керівників до управлінської діяльності, повертаєшся до творів 
В. Сухомлинського, і кожного разу виникає відчуття відкриття нового, адже розповісти просто про складне, 
спонукати до роздумів, пошуків, діалогу – ознака його педагогічної та наукової майстерності. Вкотре 
гортаючи сторінки книги «Розмова з молодим директором» 15, переконуємося в тому, що час не впливає 
на актуальність порад, щиро наданих колегам досвідченим керівником.  
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Мета цієї статті – проаналізувати на основі зазначеної праці В. Сухомлинського теоретичні та науково-
методичні основи управління школою, підготовки керівників шкіл до управління, дослідити розвиток цих 
ідей у науковому та практичному доробку дослідників з 70-х років минулого століття по теперішній час, 
охарактеризувати можливі способи сучасного розв’язання таких проблем на засадах ідей ученого.  

Наука, майстерність, мистецтво – так характеризує вчений управління навчально-виховним процесом. 
Кожній із цих складових В. Сухомлинський відводить належне місце в управлінській діяльності.  

«Уміння керувати колективом залежить від того, наскільки глибоко розуміє керівник найтонші деталі 
педагогічного процесу, його глибинні джерела – духовний світ школяра, особливості його розумової праці, 
процес опанування знань, формування переконань. Директор школи повинен бути знаючим, досвідченим 
педагогом і психологом» 15, 395. Прислухаємося до цієї думки. В. Сухомлинський неодноразово 
підкреслював провідну роль директора саме як педагога, важливість його здатності до професійного бачення 
багатогранної особистості кожної дитини і вміння вести цю особистість по індивідуальній траєкторії 
розвитку, тобто здійснення діяльності педагога в її первісному значенні. Всі інші функції директора є 
похідними від цієї провідної. Сьогодні ми сказали б, що і менеджмент, і методична робота, і психологічна 
служба мають спрямовуватися керівником школи на виконання педагогічних завдань. 

В. Сухомлинський зауважує, що досвідченим директор стає не відразу, а тому надає виняткової 
важливості проблемі: як можна скоротити період набуття досвіду новопризначеним директором школи? 
Відповідь на це питання ми намагаємося знайти в сучасній освітній практиці: магістратура з управління 
навчальним закладом, спеціальні курси підвищення кваліфікації, семінари й тренінги. Проте все більше стає 
зрозумілим, що формальне навчання є лише частковим розв’язанням проблеми. Шлях до управлінського 
професіоналізму кожного керівника є так само індивідуальним, як і шлях становлення кожного його 
вихованця.  

Учений звертає увагу на різні аспекти управлінської діяльності директора школи, серед яких: 
поєднання адміністративно-господарської роботи з педагогічною, методичною, навчально-виховною; 
самоосвіта; постійне збагачення педагогічних знань та вдосконалення майстерності; забезпечення зростання 
методичної підготовленості вчителя; створення умов для гармонійної єдності освіти і виховання, освіченості 
і вихованості, навчання й морального виховання, узгодженості педагогічних переконань учителів і батьків 
15, 396–397. 

В. Сухомлинський пропонує свої оригінальні, теоретично обґрунтовані та підтверджені практикою 
способи розв’язання цих проблем. 

«Учителем учителів – а тільки вчитель учителів і є справжнім керівником, якому вірять і якого 
поважають, – можна стати лише тоді, коли з кожним днем усе більше заглиблюєшся в деталі, в тонкощі 
педагогічного процесу, коли перед тобою відкриваються все нові й нові грані того, що можна назвати 
мистецтвом впливу на душу людини» 15, 398. 

Поєднуючи науку та практичний досвід управління, В. Сухомлинський пропонує свій шлях, як ми 
кажемо сьогодні, свою технологію залучення вчителів до творчої педагогічної праці, до осмислення та 
вдосконалення власного педагогічного досвіду. Сукупність цих міркувань має бути покладеною в основу 
науково-методичної роботи та розвитку професіоналізму вчителів сучасної школи. 

Учений розмірковує над тим, як залучити вчителів до постійного опанування наукових знань, аналізу 
кращого досвіду та використання цих надбань у навчально-виховному процесі. Він починає із себе. «Ділюсь 
своїми думками з учителями, розповідаю їм про свої спостереження, намагаюсь пробудити в учителів 
інтерес до творчого осмислення власної праці. Вдумаймося в це поняття: педагогічна праця. Не випадкові 
удачі повинні визначати наш успіх, не щасливі знахідки, а копіткий пошук, аналіз залежності того, що 
виходить, від того, що робиш. ...Передавання інтересу до визначеної проблеми навчально-виховної роботи 
і є, за моїм твердим переконанням, найголовніше в керівництві школою» 15, 400. 

Виняткового значення надавав В. Сухомлинський спільній участі управлінців у запровадженні 
наукових ідей у педагогічну практику. Сучасним поняттям «управлінська команда» ми називаємо узгоджену 
діяльність директора школи та його заступників, спрямовану на досягнення поставленої мети. «Директор, 
заступник директора, організатор позакласної роботи покликані бути посередниками між педагогічною 
наукою і практикою. Від них залежить не тільки пропаганда, впровадження наукових знань у практичну 
роботу, але й така організація педагогічного колективу, при якій об’єднуючим началом є творчий задум, 
ідея». Проте, вважав учений, важливо, щоб ці ідеї, готові істини не просто були запропоновані вчителям, а 
щоб педагогічний колектив сам здійснював науковий пошук. Він розповів, як намагався захопити вчителів 
пошуками шляхів розвитку мовлення дітей, досягнення єдності слова і думки. «...Ми багато сперечалися, і в 
цій суперечці поступово народжувалися істини. Звичайно, вони давно відомі в педагогіці, але для нас вони 
були справжнім відкриттям, нашим відкриттям...Ці істини поступово ставали педагогічним 
переконанням колективу – ось що важливо» 15, 402–403.  
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Далі, за В. Сухомлинським, важливо, щоб ідея оволоділа свідомістю педагога і стала джерелом 
натхнення для творчої праці. Проте це можливо, підкреслює він, лише тоді, коли педагоги вдумливо 
шукають залежності, закономірності у своїй педагогічній діяльності, коли осмислення цих залежностей 
спонукає до нових пошуків і вдосконалення своєї майстерності.  

Аналізуючи роздуми автора щодо співвідношення науки та практики в управлінському та 
педагогічному досвіді, доходимо висновку: наукові розвідки є для вчителів джерелом створення нового 
досвіду, а досвід, у свою чергу, – мірилом вагомості теоретичних здобутків. Важливою у цьому плані є 
творчість кожного педагога, але провідними умовами є взаємодія у педагогічному колективі й ґрунтовна 
науково-теоретична підготовка самого керівника до нововведень. Чи не найпопулярнішим поняттям у 
сучасній науці та практиці управління є інновації. Створено відповідні концепції, технології інноваційної 
діяльності, проведено безліч експериментів щодо впровадження наукових досліджень у практику й 
створення інноваційного педагогічного досвіду. Сам В. Сухомлинський образно розкрив цю технологію. 

«Досвід уявляється мені садом квітучих троянд. Ось нам треба пересадити цей квітучий кущ із саду 
на своє поле. Що для цього треба зробити? Насамперед вивчити ґрунт свого поля, додати те, що в ньому 
не вистачає. Підготувати цей ґрунт, потім уже пересаджувати. ... 

Як дбайливий садівник готує ґрунт для троянди, так директор школи повинен готувати ґрунт для 
запозичення передового досвіду, створеного кращими майстрами педагогічної праці. І підготовка цього 
ґрунту залежить передусім від майстерності директора школи як педагога. Майстерність колективу – це 
педагогічні ідеї, але ідеї без конкретних справ перетворюються в пустоцвіт. Щоб ідея перейшла з 
практики однієї школи в практику іншої, потрібна індивідуальна творчість, що ґрунтується на 
колективних переконаннях» 15, 405. 

В. Сухомлинський багато зусиль докладав, щоб у педагогічному колективі панувала «жива, трепетна 
думка», щоб вона спонукала шукати відповіді на питання, які висуває повсякденне шкільне життя. Саме з 
питання, наголошує вчений, починається творчий пошук, результатом якого мають бути кращі результати 
праці педагога. Проте реальне життя вносить корективи. Якщо «не дає спокою думка: чому твої зусилля не 
приводять до того, до чого вони, здавалося б повинні привести? Ви директор школи, ви повинні, образно 
кажучи, повернути до колективу невідшліфований дорогоцінний камінь педагогічної праці саме тією 
гранню, яка відкрила б перед усіма вчителями цю думку, щоб вона схвилювала, стривожила всіх. От коли ви 
цього досягнете, колектив побачить у своїй роботі проблему, ідею» 15, 406. 

Отже, В. Сухомлинський завжди прагнув того, щоб керівництво школою було побудовано на науковій 
основі, щоб практична робота збагачувала теоретичні знання кожного вчителя, щоб у міру набуття 
практичного досвіду підвищувався рівень його педагогічної культури. Одна з найважливіших порад ученого 
колегам: «…виробляйте в собі (а потім і в учителях) уміння освітлювати повсякденні явища навчально-
виховного процесу світлом педагогічної теорії. Це, мабуть, один із найважливіших моментів керівництва 
школою» 15, 415. 

Упродовж наступних десятиріч теорію та практику управління школою збагатили науковці, досвідчені 
директори, які розвинули ідеї В. Сухомлинського. 

Так, послідовник В. Сухомлинського М. Захаров, який також поєднував наукову діяльність із 
практичним управлінням школою, у сімдесяті роки зазначив, що управління школою забезпечується трьома 
чинниками, а саме: вмінням керівника чітко та об’єктивно отримати інформацію щодо основних показників 
навчально-виховного процесу, оцінкою цієї інформації та прийняттям рішення, а також професійною 
кваліфікацією учителів. Тобто важливою є не тільки управлінська компетентність керівника, але й вплив 
його на рівень виконання професійних обов’язків учителями.  

У цей же період Г. Горська звертає увагу на необхідність постійного, цілеспрямованого професійного 
спілкування керівників школи з учителями, уважного ставлення до їхнього теоретичного та методичного 
зростання, заохочення до опанування основ педагогічної майстерності. 

Наприкінці сімдесятих років досвід управління школою в Україні був проаналізований у книзі 
„Керівництво школою” (К., 1978). У вступі до неї Є. Березняк підкреслює необхідність наукових підходів до 
управління школою, всебічного наукового аналізу діяльності школи. В. Анжієвський висловлює думку, що 
директор школи має бути людиною високої педагогічної культури, компетентною у питаннях педагогіки і 
психології, теорії і практики, глибоко знати зміст предметів, які вивчаються в шкільному курсі, вміти 
згуртовувати колектив і вести його за собою, всебічно розвивати ініціативу, впроваджувати позитивний 
досвід у практику.  

У цьому збірнику, а також у виданих раніше методичних рекомендаціях широко висвітлено досвід 
управління навчальними закладами, який склався у середині сімдесятих років у Луганській області. Подані 
матеріали М. Падія, завідуючого обласним відділом народної освіти, заслуженого вчителя Української РСР; 
О. Можаєва, директора обласного інституту вдосконалення вчителів; П. Васильєва, директора середньої 
школи №3 м. Сєвєродонецька. Провідні фахівці – управлінці регіону – висвітлили у своїх статтях проблеми 
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впровадження наукового доробку в практику роботи школи, організації самоосвіти вчителя, удосконалення 
стилю управління школою, опанування нового педагогічного досвіду.  

Взаємодії педагогічного колективу з науковцями, впровадженню розробок учених у практику багато 
уваги приділив С. Хозе. Він уважав, що саме цей підхід набуватиме все більшого значення, оскільки 
забезпечує активізацію суб’єктивного фактора в управлінні школою. Сутність педагогічної діяльності 
керівника, відзначає автор, полягає у висуванні ідеї, опрацюванні творчого замислу. 

На початку вісімдесятих років М. Портнов зазначив, що за рубежем уже існують теорії управління 
системами. Він дослідив систему управління школою, але провідну роль автор залишив за особистістю 
керівника, його ерудицією, професійною підготовленістю, тактовністю, енергійністю, організаційними 
здібностями. Особливо автор підкреслив значення педагогічної культури керівника, а також необхідності 
здійснювати самоаналіз педагогічної діяльності.  

Наприкінці вісімдесятих років з’являється тенденція протистояння керівників шкіл виявам формалізму 
в управлінні освітою. Цю тенденцію розкрито В. Симоновим. Науковець узагальнив досвід тих керівників 
шкіл, які творчо ставляться до проблем управління. Він звернувся до принципу гуманізації як необхідної 
умови розвитку здібностей учнів у навчально-виховному процесі. 

Український учений В. Бондар у цей період відзначив важливість дослідження закономірностей 
управлінської діяльності, котрі слід розуміти як стійкий взаємозв’язок між процесом управління та 
зовнішніми суспільними системами, а також взаємозумовленість компонентів самого процесу управління.  

Діяльність керівника школи як „педагогічне управління” презентовано П. Худоминським. Такий термін 
підкреслює, що функції управління, до яких належать планування, організація, контроль, мають сенс тільки 
тоді, коли наповнюються педагогічним змістом. Автор зробив висновок щодо зумовленості діяльності 
школи соціальним середовищем. Тому успішно працюючий директор школи в його розумінні є соціально 
активною особистістю. Названо також необхідні моральні якості керівника школи: працелюбність, 
відповідальність, гуманізм, патріотизм. Уміння аналізувати, оцінювати, прогнозувати розвиток школи, 
раціонально використовувати матеріальні, кадрові, фінансові ресурси, зосереджувати зусилля на головному 
напрямку, знаходити оригінальні підходи, нестандартні розв’язання, брати участь у дослідницькій роботі – 
такий зміст наповнює управлінську діяльність керівника школи. 

П. Фролов в основу методології управлінської діяльності поклав системний підхід, який пов’язав із 
необхідністю опанування закономірностей педагогічного процесу. Автор уважає за необхідне в процесі 
управління здійснювати моделювання педагогічного процесу, прогнозувати його розвиток, делегувати 
відповідальність його учасникам, особливо підкреслює значення методичної роботи для зростання 
педагогічної творчості. 

Аналітичну функцію управління глибоко досліджував Ю. Конаржевський. Саме він обґрунтував ідею 
управління школою на засадах педагогічного аналізу.  

Сучасні погляди на проблеми управління школою почали формуватися на початку дев’яностих років. 
Вони ґрунтуються на інтеграції теоретичних висновків філософії, соціології, психології, економіки щодо 
взаємодії людини із соціальним середовищем. Саме в цей період Р. Шакуров охарактеризував управління в 
широкому значенні як регулювання стану будь-якої системи з метою одержання певного результату. За його 
дослідженнями найбільш очікуваними якостями керівника школи є об’єктивність, працелюбність, любов до 
дітей, вимогливість до себе, педагогічна майстерність, тактовність. Автор зауважує, що сучасні умови 
соціального розвитку сприяють виявленню дійсних лідерів, обдарованих особистостей, здатних очолювати 
колектив.  

Підходи до внутрішньошкільного управління як до цілісної системи, котра забезпечує досягнення 
педагогічних цілей, розроблено в цей період В. Пікельною, Є. Хриковим. 

Новим кроком у теорії управління школою є праці М. Поташника, В. Лазарева та очолюваного ними 
колективу науковців. У цих працях обґрунтовано необхідність розвитку педагогічної системи школи та 
висвітлено основи науково-методичного забезпечення цього процесу. Учені зазначили, що управління 
розвитком школи – це один із аспектів управлінської діяльності, який засобами планування, організації, 
керівництва та контролю за процесами розробки та опанування інновацій забезпечує цілеспрямованість і 
організованість набуття освітнього потенціалу школи, підвищення рівня його використання, внаслідок чого 
можна отримати якісно нові результати освіти.  

Спроба розкрити цілісну теорію управління школою належить Б. Коротяєву, який виокремив ідеї, 
поняття, закономірності, принципи та теорії управління школою. Так, основними ідеями вчений уважає 
оптимальність, гнучкість, оперативність управління, розвиток ініціативи та творчості.  

Період 90-х років характеризується новим рівнем осмислення проблем внутрішньошкільного 
управління. Надбанням практиків стали численні переклади сучасних зарубіжних дослідників, спеціалістів 
із теорії управління. Опанування теорії менеджменту стає суттєвою ознакою управління школою на рубежі 
століть. У визначенні педагогічного менеджменту Ю. Конаржевський підкреслює, що цей напрям є новою 
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філософією управління, яка підвищує роль управлінця та менеджера в суспільному житті, а також соціальну 
значущість професії управлінця.  

На нашу думку, в сучасній освітній практиці не втратила актуальності зазначена В. Сухомлинським 
проблема підготовки керівників до управлінської діяльності та оволодіння ними наукових здобутків, які 
можуть бути покладені в основу оновлення навчально-виховного процесу. Це спонукало нас до пошуків 
відповідної педагогічної технології. Така технологія має створювати передумови для саморозвитку й 
самореалізації, співтворчості, вільного вибору самими керівниками форм і методів розвитку 
професіоналізму, а також сприяти розв’язанню проблем, які виникають у практичній діяльності.  

За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія – системний метод створення і застосування всього 
процесу викладання та засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їхньої взаємодії, що 
своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти. Суттєві ознаки педагогічної технології наведені у 
визначенні О. Савченко: “Педагогічна технологія – науково обґрунтована педагогічна (дидактична) система, 
яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначену послідовність дій, спроектованих на 
розв’язання проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат” 12, 243. У цьому визначенні 
підкреслюється, що педагогічна технологія має завжди розглядатися як система. На відміну від 
попереднього прикладу, автор наводить певні етапи створення та застосування педагогічної технології, а 
саме: визначення кінцевого результату, проміжних цілей, послідовності дій, що є дуже важливим для 
практичного опрацювання будь-якої технології. 

Відповідно до цих вимог нами розроблено та апробовано нову технологію розвитку професіоналізму 
керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти – науково-
методичний супровід.  

Наше розуміння науково-методичного супроводу як нової педагогічної категорії полягає у тому, що це 
є професійна педагогічна взаємодія суб’єктів освітньої діяльності, необхідними умовами якої є 
добровільність і партнерство, визначальними ознаками – особистісний і професійний розвиток керівників і 
учасників навчально-виховного процесу, а результатом – якісно новий рівень освіти. Науково-методичний 
супровід може бути презентований як технологія безперервної професійної взаємодії суб’єктів щодо 
пошуку, обґрунтування, практичного впровадження, апробації нових підходів до розв’язання проблем 
освітньої практики.  

У процесі такої взаємодії керівники загальноосвітніх навчальних закладів не тільки набувають нових 
знань і вмінь, а й виявляють власне бачення стосовно оновлення освітньої практики. Отже, можна 
виокремити безпосередні та опосередковані кінцеві результати науково-методичного супроводу. До перших 
належить саме підвищення рівня професіоналізму керівників, а другі виявляються в розвитку педагогічних 
систем загальноосвітніх навчальних закладів, які вони очолюють. 

Охарактеризуємо більш детально технологію науково-методичного супроводу. Оскільки технологія 
розкриває наступність операцій у наближенні до кінцевого результату, ми визначили етапи науково-
методичного супроводу, а для кожного етапу – проміжні цілі та провідні методи. 

Перший етап технології науково-методичного супроводу ми умовно назвали пошуковим. На ньому 
керівник школи має виокремити та осмислити важливу для нього проблему. Для цього він з’ясовує, які 
конкретні завдання модернізації освіти розв’язуються, яку нову освітню практику він хоче створити, чим 
відрізняється вона від традиційного досвіду, як оновлюється при цьому зміст навчання та виховання, якими 
новими формами та методами роботи збагатяться педагоги, як це позначиться на рівні розвитку учнів. 
Коротко можна сказати, що це – етап визначення проблеми, мета його – зібрати якомога більш повну 
інформацію щодо змісту цієї проблеми, а методи та форми цього етапу – самоосвіта, курси підвищення 
кваліфікації, участь у конференціях, семінарах тощо.  

Другий етап науково-методичного супроводу – етап моделювання, отже, він спрямований на те, щоб 
керівник школи спроектував власну модель освітньої практики, яку він хоче впровадити у своїй школі. Для 
цього йому необхідно осмислити теорію та практику за обраною проблемою, а також спроектувати модель 
майбутньої педагогічної системи своєї школи. Ми рекомендували керівникам на цьому етапі діяти 
відповідно до логіки побудови педагогічної системи, а саме: визначити мету, зміст, форми та методи 
майбутньої освітньої практики, передбачити необхідний рівень підготовленості педагогічних кадрів, 
спрогнозувати результати розвитку учнів, обґрунтувати критерії, за якими можна визначити результат. 
Другий етап відзначається тим, що на ньому уявлення керівника про майбутні зміни в освітній практиці 
школи систематизуються, тоді як на попередньому етапі здійснювався пошук можливих змін в освітній 
практиці. Таким чином, другий етап – це етап створення власної моделі діяльності, мета якого полягає в 
осмисленні теорії та практики розв’язання проблеми в умовах конкретної школи. У системі післядипломної 
педагогічної освіти на цьому етапі з керівниками шкіл проводяться консультації, дискусії, використовується 
метод моделювання. 
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Третій етап – проектувальний, присвячується підготовці керівника до нововведень. Мета його – 
допомогти керівникові передбачити всі необхідні умови оновлення освітньої практики та вжити заходів 
щодо забезпечення цих умов.  

На четвертому етапі відбувається практичне впровадження технології, тобто це етап упровадження. 
Метою його є відпрацювання всіх елементів нової освітньої практики, а також моніторинг результатів. На 
цьому етапі керівникам потрібна допомога в узагальненні результатів, а також в оволодінні 
кваліметричними методами, контент-аналізом.  

П’ятий етап технології є завершальним. Це етап рефлексії, визначення результативності своєї 
діяльності. Мета його –порівняти результати з метою. На цьому етапі важливо допомогти керівникам 
зробити висновки, всебічно проаналізувати ступінь реалізації ідеї, досягнення та недоліки, віднайти їхні 
причини, за необхідності – внести корективи, запропонувати рекомендації тим, хто розв’язує подібні 
проблеми. Найбільш суттєвою ознакою цього етапу ми вважаємо здатність керівника до самоаналізу власної 
діяльності. Саме це, на нашу думку, є важливою передумовою мотивації для подальшого розвитку 
професіоналізму, тобто спонукає керівника до самоосвіти, до подальшої співпраці з інститутом 
післядипломної педагогічної освіти, а також є важливим проявом професійної самосвідомості. 

Технологію науково-методичного супроводу ми розглядаємо в широкому соціальному, професійному й 
педагогічному контекстах. Ця технологія дозволяє залучити до вирішення педагогічних проблем широке 
коло фахівців, взаємодія з якими є чинником розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів. Суб’єкти науково-методичного супроводу не вирішують проблеми один одного, а 
здійснюють обмін думками, досвідом, інформацією, забезпечують всебічне обговорення проблеми та 
можливих підходів до її розв’язання. Розвиток професіоналізму керівника за таких умов відбувається 
безперервно, у процесі практичної управлінської та педагогічної діяльності, що дає змогу підвищити 
мотивацію керівника до професійного розвитку та саморозвитку, а також уникнути певної штучності 
підвищення кваліфікації, коли всі керівники навчаються за однаковими програмами.  

Таким чином, спадщина В. Сухомлинського – невичерпне джерело збагачення сучасної науки й 
практики, зокрема, теорії та практики управління загальноосвітніми навчальними закладами та підготовки 
керівників у системі післядипломної педагогічної освіти до управлінської діяльності. 
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Людмила СОКОЛОВА, Наталья НАУМЕНКО 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ  В НАСЛЕДИИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

Концепцию культуры педагогической деятельности учителя в наследии В.А. Сухомлинского можно 
обозначить как педагогику личности, создания педагогических условий для развития личности учителя и 
ученика. Теоретический анализ работ ученого позволил выявить и сформулировать такие педагогические 
условия эффективного воспитания культуры педагогической деятельности учителя в локальной системе 
«Павлышская средняя школа», как: организация рефлексивно-образовательной среды; создание атмосферы 
научного творчества в школьном коллективе; эмоциональная окрашенность педагогической деятельности. 

Организация рефлексивно-образовательной среды как условие воспитания культуры педагогической 
деятельности учителя. Поскольку педагогическая культура проявляется только в деятельности, 
В.А.Сухомлинский полагал, что только изучение системы работы учителя дает возможность познать его 
культуру педагогической деятельности, найти резервы ее совершенствования, выработать конкретные 
рекомендации. Систематическое наблюдение дало возможность ученому утверждать, что обеспечить 
непрерывное развитие культуры педагогической деятельности можно только, преодолев пассивность 
учителя в этом процессе, что может быть осуществлено при опоре на его собственный опыт, на его 
стремление к самоанализу и самооценке своей профессиональной деятельности, в основе которого лежит 
профессиональная рефлексия. 

В.А. Сухомлинский был глубоко убежден, что учитель не может работать, не анализируя свою 
деятельность (отметим, формирование педагогической рефлексии как показателя культуры педагогической 
деятельности оформляется в науке только в конце XX столетия). Именно в постоянном развитии стремления 
учителя к анализу своей деятельности, в развитии исследовательской позиции В.А.Сухомлинский видел 
резерв эффективности роста культуры педагогической деятельности. Педагог считал, что необходимо 
научить учителя анализировать свою деятельность, устанавливать причинно-следственные связи между 
знаниями учеников и деятельностью учителя. Сегодня доказано, что в результате самоанализа и самооценки 
профессиональной деятельности у учителя развивается особое педагогическое мышление – рефлексивное. 
Рефлексивная позиция по отношению к деятельности и к самому себе помогает педагогу преодолевать 
стереотипы поведения, общения, мышления и деятельности. Проявлением профессиональной рефлексии 
учителя, по мнению В.А. Сухомлинского, является его способность занимать исследовательскую позицию 
по отношению к своей деятельности и самому себе как субъекту этой деятельности: не только осознание 
адекватности выбора содержания, методов, форм, средств, цели обучения и воспитания, но и приемов 
педагогического мышления. В сущности, рефлексируя, учитель подвергает переоценке свои 
профессиональные решения с целью совершенствования педагогической деятельности и достижения 
высоких результатов. Опередив время, В.А. Сухомлинский указал на необходимость организации другой, 
еще не существующей в практике школы 60-х гг. прошлого столетия среды. Ученый предвосхитил 
рефлексивно-образовательную среду как условие воспитания культуры педагогической деятельности 
учителя. Подчеркнем, рефлексивно-образовательная среда имеет социально-личностный характер, где 
присутствует внутреннее противоречие или субъективное затруднение, связанное с педагогической или 
учебной деятельностью учителя или ученика; в ней возможно переосмысление старых и создание новых 
культурных норм в процессе образования, делается упор не на содержание, а на способы деятельности 
учителя и ученика. 

Необходимым условием воспитания культуры педагогической деятельности учителя 
В.А.Сухомлинский считал создание атмосферы научного творчества в школьном коллективе. Проблема 
творчества и творческого развития учителя не просто познающего, а преобразующего педагогическую 
действительность, способного, исследуя, увидеть новые грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть 
привычные рубежи человеческих знаний – одна из самых ярких страниц педагогического наследия 
В.А.Сухомлинского. 

Определяя творческий стиль учителя как «творческую педагогику повседневного труда, в которой 
теоретические закономерности процесса влияния на духовный мир воспитанника будто сливаются с 
личностью учителя» [3, 10], В.А. Сухомлинский считал, что «самая прекрасная, самая тонкая методика 
действенна лишь тогда, когда есть живая индивидуальность педагога, когда в общее он вносит что-то свое, 
глубоко продуманное» [2, 303–304]. В.А. Сухомлинский с гордостью писал: «Наш педагогический 
коллектив – творческое содружество единомышленников, в котором каждый вносит свой индивидуальный 
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вклад в коллективное творчество, каждый, обогащаясь духовно благодаря творчеству коллектива, в то же 
время духовно обогащает своих товарищей» [4, 67]. 

Педагогический труд должен быть трудом творческим, в противном случае он не может быть 
педагогическим – это глубокое убеждение В.А. Сухомлинского. Трафарет не пригоден в деле, где объектом 
воздействия является сложнейшая материя: мозг, психика ребенка. Учитель не может быть ремесленником, 
он должен стать мастером, поэтому его нужно вывести на «счастливую тропу исследования» [там же, 70], 
пробудить интерес к поиску, к анализу собственной работы.  

Высшим этапом педагогического творчества, как это понимал В.А. Сухомлинский, является сочетание 
практики с элементами научного исследования. Речь идет не о научно-исследовательской работе в строгом 
смысле этого слова, а об исследовании проблем, решенных педагогической наукой, но каждый раз 
открывающихся перед творчески работающим учителем по-новому, как только он становится посредником 
между теорией и практикой. В.А. Сухомлинский неоднократно подчеркивал, что теория педагогики только в 
том случае может претендовать на научное значение, когда она проверяется опытным путем.  

Глубоко обоснованным представляется утверждение В.А. Сухомлинского о том, что познание ребенка – 
это точка, в которой пересекаются педагогическая теория и практика. Поэтому центральным звеном 
деятельности культуросообразно действующего учителя должно стать постоянное изучение ребенка, его 
деятельности и системы отношений, в которой он формируется. 

Эмоциональная окрашенность педагогической деятельности следующее условие воспитания культуры 
педагогической деятельности учителя. Ученый сумел уже в 50-е годы гуманизировать педагогический 
процесс через гуманизацию отношений между его участниками, а в первую очередь – через изменение 
ролей учителя и ученика. Ученик в его понимании – активный участник педагогического процесса. Роль 
учителя – быть организатором развития ребенка, создавать необходимые условия для его самовоспитания 
через организацию совместной деятельности. В культуросообразной деятельности учителя ученик, 
становясь личностью, приобретает наряду со знаниями и умениями рефлексивную способность, 
позволяющую ему строить свое целеполагание, оценивать результаты деятельности, т.е. обеспечивать 
самовоспитание, самообразование, саморазвитие. 

В.А. Сухомлинский неоднократно подчеркивал в своих работах, что эмоциональная окрашенность 
педагогической деятельности невозможна без принятия всеми субъектами школьного сообщества единых 
ценностных ориентаций, убеждений и требований:  

- человек как высшая ценность; 
- задача школы (развитие способностей и задатков ученика); 
- стратегическая цель воспитания (всестороннее и гармоническое развитие личности учащегося); 
- учащался как активный участник педагогического процесса; 
- нравственность как системообразующий фактор в структуре всесторонности; 
- проблема общечеловеческих ценностей; 
- проблема «учить всех и учить хорошо»; 
- проблема взаимосвязи обучения и воспитания («воспитывать, чтобы вызвать желание учиться, а 

учить, чтобы вызвать стремление стать хорошим человеком»); 
- проблема общеучебных умений и навыков; 
- проблема коллектива и личности; 
- проблема наказаний; 
- труд как важнейшее средство развития самосознания школьников; 
- урок как средство формирования личности, а не форма передачи знаний; 
- функция оценки, которая, по мнению В.А. Сухомлинского, должна вознаграждать трудолюбие, 

отражать успех ученика. 
Ценностным фундаментом педагогического коллектива Павлышской школы стало выработанное ими 

совместно в процессе многолетней работы педагогическое кредо, важнейшими компонентами которого 
являлись: признание всеми учителями того, что не может быть ребенка полностью безнадежного, ни к чему 
не способного; осознание необходимости борьбы за человеческое счастье как основы оптимизма 
единомышленников, чьим девизом было: «Верь в человека, и он станет человеком». Выработка общих 
убеждений и единого педагогического кредо способствовали созданию своеобразной педагогической этики 
учителей Павлышской школы, стержнем которой являлось осознание каждым своего учительского долга, 
как внутренней потребности в насыщенном творческом труде, стремлении к постоянному пополнению и 
развитию знаний. Все эти положения признавались учителями как своего рода закон, в основе которого 
находилось органическое соединение требований, предъявляемых к учителю всем коллективом, с созданием 
в нем той особой нравственно-интеллектуальной обстановки, в какой могло бы наиболее полно раскрыться 
своеобразие стиля каждого педагога. 
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Отметим, что формы, методы, приемы работы с учителем, направленной на воспитание культуры 
педагогической деятельности учителя, менялись педагогической системе В.А. Сухомлинского в 
зависимости от содержательного наполнения идеи воспитания культуры педагогической деятельности 
учителя. 

Уже на начальном этапе экспериментальной деятельности коллектива Павлышской школы – этапе 
обоснования новых методов в работе с личностью учителя и ученика (1948 – 1954 гг.) важное место в ней 
занимал поиск эффективных методов и приемов воспитания культуры педагогической деятельности 
учителя. Рассматривая учителя как специалиста в определенной предметно-дисциплинарной области, 
В.А.Сухомлинский особое внимание уделял тому, как учитель знает свой предмет, науку, на основе которой 
он построен. Это положение обусловило выбор методов и форм воспитания культуры педагогической 
деятельности учителя. 

Организация индивидуального чтения учителя («настоящий учитель – книголюб» – золотое правило 
жизни педагогического коллектива Павлышской школы, ставшее традицией). Атмосфера любви к книге, 
уважения к книге, благоговения перед книгой – в этом, согласно В.А. Сухомлинскому, заключается 
сущность школы и педагогического труда. Основные пути и средства: богатый фонд библиотеки; выписка 
различных журналов и газет; организация стенда, где выставлялись новые книги; совместное обсуждение 
прочитанного. 

Подготовка лекций по проблемам науки, техники, искусства, духовной жизни общества – один из 
способов всестороннего развития и постоянного углубления знаний учителя.  

Выступление на теоретическом семинаре, педагогическом совете (два раза в месяц). Так, в 1961–
1965 гг. были подготовлены и прочитаны лекции на следующие темы: «Биохимические процессы и 
мышление», «Знания и нравственность», «Классическая генетика и школьная биология», «Теории 
происхождения жизни на земле», «Кибернетика и программированное обучение», «Красота в жизни и 
искусстве», «Мозг и сознание», «Здоровье и всестороннее развитие личности» и др. [4, 50]. 

Посещение и анализ системы уроков директором школы с целью выявления зависимости результатов 
педагогической деятельности учителя от его знания предмета, общей культуры. 

Следует отметить, что в 50-е годы деятельность, направленная на повышения психологической 
культуры учителей, в основном сводилась к самостоятельному чтению, по рекомендации 
В.А.Сухомлинского, отдельных разделов учебника «Психология» («Эмоции», «Мышление» и другие), а 
также изучению и конспектированию статей, посвященных проблемам восприятия, внимания, памяти детей, 
их мышления и речи. 

На этапе интеграции культуры деятельности и общей культуры учителя в его педагогической 
деятельности (1955 – 1966 гг.) появились новые формы и методы воспитания культуры педагогической 
деятельности учителя Павлышской средней школы. Поскольку идея культуры педагогической деятельности 
учителя существенно обогатилась новым содержанием: учителю необходимо в совершенстве владеть 
умениями в той или иной трудовой деятельности, быть «мастером своего дела». В.А. Сухомлинский 
стремился к тому, чтобы в школе был и садовод, и человек, влюбленный в машины, и мастер 
электротехники, и столяр, и растениевод, любящий трудиться на учебно-опытном участке. Он считал, что в 
хорошей школе у каждого учителя есть своя трудовая страсть. Как следствие в Павлышскую школу 
приходят люди производства, не имеющие педагогического образования (учитель физики А.А. Филиппов, 
учитель биологии А.А. Самков и другие). В связи с этим ученым разрабатывается система работы по 
воспитанию культуры педагогической деятельности учителя, не имеющего педагогического образования. 

Индивидуальная работа с учителем. Целью данного вида работы является, с одной стороны, изучение 
применяемых им методов воспитания, а с другой – оказание ему практической помощи. Содержание, 
методы, характер такой работы определяются уровнем культуры педагогической деятельности учителя, его 
кругозором, интересами, духовными запросами. Как правило, эта работа ведется в течение года параллельно 
с анализом системы уроков. «Самое главное в этой работе, – считал В.А. Сухомлинский, – раскрыть перед 
учителем зависимость результатов его деятельности от его знаний, культуры, от того, что он читает, как 
учится, как обогащает свои знания» [4, 82]. 

Посещение и анализ уроков опытных учителей с целью приобретения практических умений по 
методике преподавания. Начинающий учитель обращает внимание на то, как ученики побуждаются к 
активному умственному труду при изучении нового материала, как происходит самостоятельное 
осмысливание фактов, как запоминание и заучивание строится на глубоком осознании. Обязательным 
условием является одновременное с посещением уроков изучение педагогической и психологической 
литературы, так как, согласно В.А. Сухомлинскому: «без теоретического осмысления заимствовать опыт и 
овладеть педагогическим мастерством невозможно… мастерство приходит к учителю лишь тогда, когда он 
сумеет глубоко вникнуть в теоретическую сущность каждого педагогического явления» [5, 22]. Следующий 
шаг анализа урока – научить учителя рассматривать, анализировать свой собственный урок. Логическое 
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следствие анализа собственной работы заключается в том, что учитель сосредоточивает внимание на какой-
то, по его мнению, играющей в данном случае важную роль стороне педагогического процесса, исследует, 
изучает факты, читает литературу. Так начинается высший этап педагогического творчества – сочетание 
практики с элементами научного исследования. 

С начала 60-х годов в деятельности павлышского директора четко прослеживается тенденция к 
расширению и углублению психологического просвещения учителей, придания ему организационной 
стройности и единства. В.А. Сухомлинский и большинство учителей выступали на педсоветах и школьном 
семинаре с лекциями, посвященными актуальным вопросам педагогической психологии. Занятия семинара 
проходили в форме дискуссии. На них разбирались вопросы воспитательной работы, на которые, по словам 
В.А. Сухомлинского, «педагогическая теория не дает ясного ответа, и найти этот ответ можно только путем 
анализа живой практики». 

Непосредственный выход на экзистенциализм и гуманистическую психологию приводит 
гуманистически ориентированного ученого на третьем этапе экспериментальной деятельности (1967 – 
1970 гг.) – этап создания локальной культуросообразной системы образования Павлышская средняя школа к 
пониманию смысла существования школы как создания условий для персонально значимого учения, 
наполненного личностным смыслом для каждого. Учитель с высоким уровнем культуры педагогической 
деятельности, по мнению В.А. Сухомлинского, – это гуманная личность, способная к сопереживанию, 
понимающая ценность, неповторимость и неприкосновенность каждой человеческой личности, жизни, 
характеризующаяся стремлением к миру, согласию, умением проявлять терпимость и доброжелательность 
ко всем людям.  

В отличие от специалиста в определенной предметно-дисциплинарной области (как это было на первом 
этапе), культуросообразно действующий учитель умеет практически работать с сознанием и личностью 
человека, способен к организации образовательных процессов и управлению ими.  

К середине 60-х годов существующие формы психологического просвещения уже не удовлетворяли 
В.А. Сухомлинского, так как не соответствовали возросшему уровню культуры педагогической 
деятельности павлышских учителей. Результатом творческого поиска оптимальных путей психологического 
просвещения явилось создание в сентябре 1965г., по инициативе ученого, школьной психологической 
комиссии, которая переросла с 1967 г. в постоянно действующий психологический семинар, объединявший в 
своем составе «содружество неравнодушных, неспокойных, неутомимых в своей жажде знаний 
мыслителей» (В.А. Сухомлинский). На заседаниях рассматривались следующие вопросы: теоретический 
доклад директора с последующим обсуждением учителями в аспекте применения теоретических положений 
в практике учебно-воспитательного процесса Павлышской школы; одна-две развернутые психолого-
педагогические характеристики учащихся, представлявшие собой тщательно подготовленный их 
психологический портрет, причем сделанный с акцентом на то положительное в ребенке, что можно 
использовать для конструирования дальнейшей воспитательной работы с ним. 

В этом аспекте показательно заседание психологического семинара от 20 января 1970 г., на котором 
обсуждалась проблема взаимодействия учителя и ученика. В качестве постановления были сформулированы 
следующие положения: «взаимодействие учителя и ученика может быть только на доверии, 
доброжелательности, вере учителя в ученика и учеников в учителя; нормальные взаимоотношения не могут 
быть без глубокого уважения учеников к учителю, без веры воспитанников в воспитателя» [1]. 

На данном этапе творческо-экспериментальной деятельности В.А. Сухомлинскому была присуща 
тенденция к обобщению своих взглядов и созданию на основе переосмысления накопленного опыта 
уникальной системы воспитания культуры педагогической деятельности учителя. 

В.А. Сухомлинский предъявлял высокие требования к личности учителя, считая, что качества 
воспитателя, его знания и жизненный опыт должны стать для детей непререкаемым авторитетом. 
В.А.Сухомлинский пристально, систематически наблюдал индивидуальную педагогическую деятельность 
учителя, составлял подробнейшие характеристики личности учителей, в которых уделял внимание 
мировоззрению учителя, его аксиологическому и педагогическому кредо. Убеждался в том, как знает 
предмет, как готовится к уроку, изучал систему его уроков, речь учителя, эрудицию, культуру, его волевые 
качества, педагогический оптимизм, взгляды на ученика, динамику личностных качеств.  

Изучение деятельности учителя, постоянный, тщательный и глубокий анализ позволяли ученому «не 
пропускать намечающиеся ростки положительного опыта», помочь осмыслить его; увидеть в каждом 
учителе то драгоценное зерно, из которого развивается творческая индивидуальность; определить 
творческое ядро коллектива; выявить «западающие» места; наметить конкретные пути развития культуры 
педагогической деятельности каждого учителя. 

Обозначим идеи В.А. Сухомлинского о воспитании культуры педагогической деятельности учителя 
актуальные для современной педагогической теории и практики:  
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 организация рефлексивно-образовательной среды путем переосмысления старых и создания новых 
культурных норм в процессе образования;  

 создание творческой атмосферы в школьном коллективе за счет активизации исследовательской 
деятельности учителя и ученика; 

 эмоциональная окрашенность педагогической деятельности через гуманизацию отношений между 
его участниками, а в первую очередь – через изменение ролей учителя и ученика. В культуросообразной 
деятельности учителя ученик, становясь личностью, приобретает наряду со знаниями и умениями 
рефлексивную способность, позволяющую ему строить свое целеполагание, оценивать результаты 
деятельности, т.е. обеспечивать самовоспитание, самообразование, саморазвитие.  
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Ганна БЄЛАН  

СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

Розвиток українського суспільства на засадах гуманізації та демократизації, звернення до європейських 
політичних і культурних традицій як наслідок процесу євроінтеграції зумовили суттєві зміни пріоритетів і 
цінностей у сучасній освіті, характерною ознакою якої є поєднання набутого педагогічного досвіду з 
інноваціями. Побудова навчально-виховного процесу в сучасних закладах освіти на основі утвердження 
загальнолюдських та національних цінностей, здійснення особистісно орієнтованого підходу до дитини, 
виховання полікультурності спонукає до переосмислення сучасного освітнього простору та історико-
педагогічного досвіду української школи, творчого використання основних положень виховних і 
дидактичних ідей культурно-освітніх діячів, учених, педагогів України.  

Ґрунтовне, науково-об’єктивне, конструктивне вивчення вітчизняного науково-педагогічного досвіду, 
глибоке розуміння загальних ідей, принципів видатних учених минулого з метою їхньою творчого 
застосування є не лише характерною ознакою сьогоденною розвитку педагогічної науки, що забезпечує 
дотримання принципів єдності, системності й наступності, а й обов’язковою умовою удосконалення і 
підвищення рівня якості системи освіти України.  

Однією з найактуальніших проблем розвитку вищої національної освіти є активний пошук  таких 
інноваційних дидактичних підходів і засобів, які могли б надати гарантоване досягнення цілей навчання 
[4, 3].  

Згідно із сучасними освітніми тенденціями фахівці, з вищою освітою повинні не тільки вільно 
оперувати знаннями, вміннями й навичками творчої діяльності у відповідній галузі, а й уміти навчати інших, 
тобто володіти основами знань з педагогічних наук.  

З цією метою у закладах вищої освіти різних рівнів акредитації запроваджено вивчення низки курсів 
педагогічного циклу: «Педагогіка і психологія», «Комунікативні процеси у навчанні», «Педагогіка вищої 
школи» тощо.  Така багатоваріантність педагогічних дисциплін дає змогу підготувати кваліфікованих 
спеціалістів, зокрема й завдяки зверненню під час вивчення основ означених галузей науки про освіту й 
виховання до спадщини видатних українських учених-педагогів.    

Чільне місце в історії світової та національної педагогічної думки посідає видатний педагог, гуманіст і 
мислитель Василь Олександрович Сухомлинський, наукова спадщина якого залишається невичерпним 
джерелом розвитку сучасної науки про освіту й виховання підростаючого покоління.  

Різноманітним проблемам педагогічної системи В.О.Сухомлинського присвячені праці багатьох 
сучасних учених – М. Антонця, І. Беха, В.Бондаря, Л. Бондар, М. Вашуленка, І. Зязюна, В. Кузя, Н. Ничкало, 
В. Паламарчук, О. Савченко, М. Сметанського, О.Сухомлинської та ін. 

Сьогодні, коли перед педагогічною наукою і всіма ланками освіти стоять складні відповідальні 
завдання, у науково-практичному доробку В.О.Сухомлинського можна знайти поради й способи для їхнього 
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успішного розв’язання, оскільки творча спадщина педагога відзначається багатогранністю і яскраво 
вираженим новаторським характером.  

Однією із складових педагогічної системи видатного вченого є питання правильної організації 
навчально-виховного процесу в закладі освіти й пов’язані із цим проблеми фізичного та розумового 
перевантаження учнів, які, безумовно, є  гостро актуальними і для сучасних освітян. 

Метою цієї статті є висвітлення окремих аспектів спадщини В.О.Сухомлинського (зокрема, проблеми 
доцільного розподілу інтелектуального навантаження учнів), показати значення  поглядів видатного 
педагога для сучасної освітньо-виховної практики. 

Перед українською педагогічною школою на сучасному етапі її розвитку стоїть завдання виховати 
всебічно розвинену особистість, яка є передусім кваліфікованим фахівцем, здатним творчо підходити до  
виконання професійних обов’язків.  

Головну роль педагогічної праці, виховного впливу у формуванні світоглядних позицій підростаючого 
покоління було неодноразово відзначено в науковому доробку В.О.Сухомлинського, який зазначав: 
«Виховуючи людину, я насамперед пізнаю людину, розглядаю ті численні грані її душі, у яких криється те, 
що з людини вийде, якщо до цих граней доторкнутися і відшліфувати» [8, 26]. 

Аналіз наукової літератури дає змогу стверджувати, що в розумінні сучасних учених педагог – це 
особистість, яка має високу теоретичну підготовку, володіє емоційністю, художністю викладання, творчо 
спирається на досягнення педагогічної науки, визначає способи вдосконалення педагогічного процесу, 
прогнозує результати своєї діяльності тощо [4].  

За глибоким переконанням В.О.Сухомлинського, кожен учитель у своїй професійній діяльності 
передусім повинен спиратися на твердження, що кожна дитина без винятку талановита.    

Головне завдання педагога вчений убачав у тому, щоб знайти й розвинути це природне обдарування, 
розвинути в дитини прагнення пізнавати нове, потяг до набутих знань, активізувати творчі можливості й 
здібності маленької особистості.   

У своїх працях В.О.Сухомлинський підкреслював, що робота вчителя полягає у здатності допомогти 
людині пізнати свій внутрішній світ, передусім свій розум, напружити свої інтелектуальні сили. «Діти, – 
писав він – повинні зрозуміти саму сутність інтелектуальної праці, яка полягає у напруженні розумових 
зусиль, у проникненні в різні складності й тонкощі, деталі й суперечності речей, фактів та явищ» [9, 37].       

Великою помилкою уважав педагог зведення праці вчителя до щоденного механічного, подекуди 
інтенсивного, завантаження в голови дітей певного обсягу знань, адже для деяких учнів неприйнятним є 
курс учителя на те, щоб не пропадала жодна хвилина уроку, а прискорений темп непосильний навіть для 
цілком здорових дітей. «Надмірне розумове напруження, – стверджував Василь Олександрович, – 
призводить до того, що в дитини тьмяніють очі, затуманюється погляд, рухи стають уповільненими. І ось 
дитина вже ні на що не спроможна, їй би тільки на свіже повітря, а вчитель тримає її «в упряжі» й спонукає: 
швидше, швидше...» [10, 54].   

Такий підхід учителя свідчить, що основною метою навчального процесу є не дитина, не розвиток її 
інтелектуальних здібностей та пізнавальної активності, не виховання творчої і самостійної особистості, а 
виконання навчального плану, досягнення якомога вищого коефіцієнта успішності. За таких умов на перший 
план закономірно виступає питання розумового перевантаження  дітей у навчальному процесі, яке є 
надзвичайно актуальним для загальноосвітніх закладів України.          

Інтелектуальний розвиток дитини В.О.Сухомлинський пов'язував передусім з вихованням здоров'я, 
адже лише  здорова дитина може належно розвиватися, формуватися як повноцінна  особистість, радіти 
життю. 

Проблема перевантаження учнів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського посідає помітне місце, і 
рекомендації, висловлені педагогом, на нашу думку, є корисними для майбутніх педагогів. 

Цю тему Василь Олександрович порушує у таких відомих книгах, як «Серце віддаю дітям», «Сто порад 
учителеві», «Павлиська середня школа», «Розмова з молодим директором школи» та ін. 

Учений стверджував, що перевантаження негативно впливає на розумовий, особистісний розвиток 
школярів, призводить до обмеження часу для ґрунтовного засвоєння основ наук і на позакласне читання. 
Частина учнів нерегулярно виконує домашнє завдання, внаслідок чого в них виникають серйозні прогалини 
в навчальних досягненнях. Заважаючи успішному просуванню вперед, зокрема оволодінню новим змістом 
освіти, перевантаження позбавляє школярів елементарно необхідного для кожного – вільного часу, підриває 
у них віру у власні сили, руйнує бажання вчитися. Серед шкідливих наслідків навчального перевантаження є 
значне погіршення здоров’я дітей через скорочення часу їхнього перебування на свіжому повітрі, 
обмеження можливостей регулярно займатися спортом, наукою, мистецтвом, технічною творчістю, 
фізичною працею тощо.  

Аналізуючи навчально-виховний процес, розумову працю школярів, В.О.Сухомлинський дійшов 
висновку, що навіть найнезначніший обсяг знань стає для учнів непосильним і призводить до 
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перевантаження за певних несприятливих обставин. Першою з них Василь Олександрович називає бідний 
«фон інтелектуального життя», на якому відбувається їхнє навчання, учіння, та обмежена сфера мисленнєвої 
діяльності, не пов’язаної безпосередньо з навчанням, учінням на уроках і вдома. 

Несприятливою обставиною, через яку засвоєння навіть незначного обсягу знань спричиняє труднощі, 
В.О.Сухомлинський називає те, що багато вчителів насамперед намагаються тренувати пам'ять учнів і 
значно менше розвивають їхній розум, мислення. За такого підходу голова учня перетворюється, за 
образним порівнянням ученого, на сховище знань, у якому дитина сама неспроможна зорієнтуватися. Дуже 
шкідливим пережитком Василь Олександрович називає переконання багатьох учителів у тому, що знаннями 
можна вважати лише те, що учень пам'ятає [1]. 

Надзвичайно важливою, на думку педагога, є проблема ставлення школярів до навчання. Великий обсяг 
щорічної одноманітної діяльності із заучування породжує в учнів тяжкі переживання, нудьгу. Тому  він 
рекомендує учителям уважніше придивлятися до того, що являє собою розумове життя учня середніх 
здібностей, який прагне сумлінно навчатись з усіх предметів, не допускати, аби всі його зусилля були 
спрямовані на заучування, збереження матеріалу в пам'яті для того, щоб зуміти відповісти на будь-якому 
уроці. 

В.О.Сухомлинський підкреслює, що там, де немає радісного захоплення навчальною працею, що 
відкривається завдяки напруженню внутрішніх сил дитячої душі, не може бути й мови про любов до науки, 
до знань. «Щоб ДИТИНА була палко зацікавлена в навчанні, – наголошує вчений, – їй необхідне багате, 
різноманітне, приваблююче інтелектуальне життя. Ми повинні постійно дбати про те, щоб зі вступом до 
школи думка дитини не була втиснута в рамки класної дошки й сторінки букваря; щоб стіни класу не 
відмежовували її від різноманітності світу, в таємницях якого – невичерпні джерела думки, творчості » 
[5, 143]. 

На основі довготривалого вивчення розуміння, запам'ятовування, відтворення, систематичного 
повторення і набуття твердих практичних умінь учнями В.О.Сухомлинський побачив, що перевантаження 
учнів навчальним матеріалом починається на уроці. Через недостатню підготовку деяких учителів до уроків, 
зокрема з вивчення нового матеріалу, непосильна для дітей робота в класі призводить до слабкого засвоєння 
ними знань; упущене й недороблене на уроці вводиться до домашнього завдання. Те, що учень повинен був 
засвоїти на занятті, він змушений засвоювати вдома без будь-якого керівництва й допомоги вчителя. А 
виконання домашніх завдань – це одна з найважливіших складових частин навчальної роботи учня. Однак, 
якщо в класі він працює під наглядом  учителя, то домашні завдання виконує самостійно. Таким чином, 
педагогічний процес розпадається на дві частини –  урок і домашню роботу [1]. 

Оптимально нормальне навантаження учнів домашніми завданнями В.О.Сухомлинський уважав однією 
з найбільших проблем педагогічного процесу. Основною причиною перевантаження учнів навчальною 
роботою Василь Олександрович називав недосконале проведення окремих уроків. Не засвоївши, а інколи 
навіть не зрозумівши навчального матеріалу в класі, учень змушений починати засвоювати його вдома, і, 
замість того, щоб витрачати на підготовку до уроку 30 – 35 хвилин, працює над домашнім завданням з 
одного предмета півтори – дві години [9, 37].   

Важливим заходом, що ліквідовує перевантаження учнів домашніми завданнями,  В.О.Сухомлинський 
уважав правильне планування повторення протягом усього навчального року, при якому нервова система 
дитини не виснажується. Учений стверджує, що потрібно кожного тижня систематично повторювати 
матеріал, який вивчався раніше, для чого вчителеві необхідно планувати кілька уроків повторення на 
навчальний семестр.  

Педагог рекомендує учителям постійно турбуватись і приділяти серйозну увагу дотриманню 
дидактичних принципів доступності, посильності навчання. Інтелектуальний розвиток дитини він пов'язував 
передусім з вихованням здоров'я, адже лише  здорова дитина може належно розвиватися, формуватися як 
повноцінна  особистість.  

В.О.Сухомлинський називає перевантаження поняттям відносним. Матеріал є важким для сприймання 
учнів лише тоді, коли вони не можуть осмислити його через свої вікові особливості. У всіх інших випадках 
матеріал посильний, а його кількість може варіюватися, залежно від ряду дуже важливих умов, насамперед 
від того, яким є процес навчання, який смисл вкладається у поняття «засвоїти матеріал», «оволодіти 
знаннями» [1].  

У той же час видатний учений застерігав від створення умов, при яких дитині все дається легко, коли 
навчальний матеріал не викликає у неї жодного напруження. Нізащо, підкреслює він, не можна допускати, 
щоб усе давалося легко, щоб дитина не знала, що таке труднощі, адже в процесі пізнання в маленької 
людини «виховується культура й самодисципліна розумової праці. Інтелектуальне виховання – одна із сфер 
духовного життя, де вплив вихователя органічно зливається із самовихованням» [9, 37 ].  

Педагог робить висновок, що полегшення розумової праці учнів багато в чому залежить від самого 
вчителя. У статті «Чому дітям важко вчитися» він зазначає, що тільки тоді, коли знання, які викладаються 
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вчителем, не відриватимуться від першоджерела знань – від чуттєвого досвіду дітей (відчуттів, сприймань, 
уявлень), вони стануть справжніми знаннями.  

До найважливіших умов полегшення навчання й учіння В.О.Сухомлинський відносить багате 
інтелектуальне життя, напружену розумову працю, широке коло інтересів, захоплень будь-якою діяльністю, 
вихід за рамки програми.   

Педагог підкреслює: «... не можна зводити духовний світ маленької дитини до навчання. Якщо ми 
намагатимемося, щоб усі сили душі були зайняті уроками, життя її стане нестерпним. Вона повинна бути не 
тільки учнем, а насамперед людиною з багатогранними інтересами, запитами, прагненнями» [5, 12 ].  

Причиною небажання дітей вчитися  у початковій, середній та особливо в старшій ланках освіти 
В.О.Сухомлинський називає недоліки організації навчального процесу, розумової праці школярів. Адже 
малодосвічений педагог віддає перевагу механічному заучуванню інформації, а не її осмислюванню, 
розумінню. Учні розуміють свою діяльність лише як запам'ятовування, збереження в пам'яті й відтворення – 
для відповіді вчителеві, для одержання оцінок. Завданням вчителя, на думку вченого, є визначити, уважно 
аналізуючи програму, що учні мають запам'ятати й зберігати в пам'яті. 

Педагог-гуманіст рекомендує учителям дотримуватися винятково важливої закономірності процесу 
навчання, яка, на його думку, ще не стала предметом дослідження педагогічної науки, а саме: чим більшим 
обсягом знань учень оволодіває, тим більше повинні застосовуватися раніше здобуті знання. Без постійного 
застосування знань взагалі неможливе навчання в середніх та особливо в старших класах. Якщо знання 
тільки «засвоюються»..., то настає момент, коли вже більше нічого учень не може «засвоїти». Природа 
дитячого мислення потребує, щоб знання були не лише метою, а й засобом, інструментом, за допомогою 
якого здобуваються нові знання [9, 37].  

На думку В.О.Сухомлинського, традиція вважати критерієм  розумового розвитку учнів рівень 
засвоєння ним певного обсягу знань, передбачених обов'язковою шкільною програмою, зумовило 
виникнення протиріччя, яке полягає у нагальній потребі підвищення інтелектуального рівня людини нового 
покоління і необхідність скорочення програми з метою ліквідації перевантаження: «Потрібно розробити 
основи нового розділу дидактики, – стверджує педагог, –  центральною, провідною ідеєю якого були б різні 
ступені оволодіння знаннями в межах одного віку – відповідно до різних здібностей учнів. Постановка 
питання про індивідуальний підхід у нинішній дидактиці полягає у тому, щоб не допустити відставання і 
неуспішності. ... індивідуальний підхід повинен мати метою, щоб кожна дитина досягла ... найвищого 
ступеня інтелектуального розвитку, на який дозволяє їй піднятися повний розквіт її здібностей» [10, 55].    

Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів не тільки визначає зміст, методи й форми 
організації навчально-виховного процесу в закладі освіти, а й дає змогу обмежувати чи розширювати коло 
знань, обов'язкових для заучування за рахунок  визначення спектра найважливіших питань чи проблем, при 
вивченні яких учні залежно від своїх інтересів, нахилів, здібностей можуть виходити за межі програми під 
керівництвом вчителя. 

В.О.Сухомлинський був глибоко переконаний у тому, що необхідно  продумувати специфіку 
підручників з окремих предметів, залучати при їхньому вивченні додаткову літературу. Звертав педагог 
увагу й на доцільність створення з окремих предметів кількох підручників, кожен з яких має по-різному 
розширювати рамки програмного матеріалу, оскільки підручники такого типу сприяли б урахуванню 
індивідуальних нахилів і здібностей кожної дитини. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що ми розглянули в не повному обсязі лише один із аспектів 
багатогранної наукової спадщини Василя Олександровича Сухомлинського, а саме  питання організації 
навчально-виховного процесу у закладі освіти й пов’язані із цим проблеми розумового навантаження учнів, 
які, поза сумнівом, є  гостро актуальними й для сучасних педагогічних працівників. Проте навіть невелике 
за обсягом дослідження уможливлює зробити висновок про необхідність і важливість використання 
здобутків великого науково-практичного доробку визначного педагога, а цей доробок залишається 
невичерпним джерелом розвитку сучасної педагогічної думки, у професійній підготовці сучасного вчителя. 
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Микола ДУБІНКА 

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ 
ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА ТА ЙОГО ПОКЛИКАННЯ 

Конструктивний пошук сучасного ідеалу вчителя неможливий без адекватної історико-культурної 
оцінки й основних тенденцій його формування в історії педагогіки. Підґрунтям моделювання педагогічного 
образу ідеального вчителя виступають філософські концепції про ідеал людини – мудрої та справедливої, 
здатної передати свої знання дітям, виховувати в них високі духовні якості. 

Так, учитель має бути багатогранною особистістю, і цей погляд точку зору поділяли багато видатних 
педагогів. Звернення до скарбниці мудрості науковців, педагогів-практиків та їхній творчий доробок стануть 
у нагоді сучасному вчителеві віднайти свою стежку на шляху до вершин педагогічної науки, зрозуміти, до 
чого слід прагнути, які є способи самовиявлення, як краще реалізувати власний потенціал, які є ефективні 
кроки самовдосконалення. 

Цінний внесок у теорію і практику підготовки вчительських кадрів зробив видатний український 
педагог-новатор і вчений-експериментатор В.О.Сухомлинський. Значна когорта науковців зверталися й 
звертаються до вивчення педагогічних поглядів та діяльності видатного педагога. У контексті обраної нами 
теми, а саме проблемі підготовки вчителя, були присвячені дисертаційні дослідження С.Білецької, 
А.Луцюка, К.Юр’євої; у науково-педагогічній періодиці здійснювався аналіз підходів В.О.Сухомлинського 
до розгляду індивідуальності вчителя такими дослідниками, як М.Антонець, Л.Березівська, С.Геруль, 
Г.Грінченко, М.Кодак, В.Пермінова, І.Прокопенко, О.Сараєва, М.Штурман та багатьма іншими. 
Неодноразово проблема підготовки вчителя була предметом обговорення на Всеукраїнських педагогічних 
читаннях, організованих науковою школою Української асоціації Василя Сухомлинського (м. Вінниця, 1997 
рік та м. Кіровоград, 2003 рік). 

Роль учителя в суспільстві надзвичайно вагома, бо саме він, як писав В.О.Сухомлинський, «вирощує, 
виховує, виряджає в життя», несе «в народ світло знань, науки». Народний учитель не може успішно 
виховувати без постійного духовного спілкування з людьми. 

Усе життя В.О.Сухомлинського хвилювало питання про те, яким повинен бути вчитель, яка його роль у 
формуванні особистості. Звертаючись до майбутнього вчителя, В.О.Сухомлинський говорив, що 
найважливіше завдання в педагогічній праці бачити в учневі живу людину. При цьому видатний педагог 
висловлює цікаву думку про те, що «учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення в 
духовний світ людини, яке ніколи не припиняється» [6, 421]. А оптимізм та віра в дитину – «невичерпне 
джерело творчої енергії, нервових сил, здоров’я вихователя й вихованця» [6, 431]. 

В.О.Сухомлинський пропагував і підтверджував практикою те, що вихованим школяра роблять 
насамперед радість, щастя, життєрадісне світовідчуття. А спрямованість гуманної педагогіки Василя 
Олександровича полягала в тому, щоб зберегти в житті школи радість та щастя, на які має право кожна 
дитина. Завдання вчителя – зрозуміти дитячі почуття та зробити все, аби розвіяти тривогу, дати учню 
почуття захищеності й спокою. Він стверджував: «...учителеві треба мати величезний талант любові до 
людини і безмежну любов до своєї праці і насамперед до дітей, щоб на довгі роки зберегти бадьорість духу, 
ясність розуму, свіжість вражень, сприйнятливість почуттів – а без цих якостей праця педагога 
перетворюється в муку» [9]. Не випадково центром його педагогічної системи є ідея гуманістичної 
спрямованості особистості вчителя і педагогічної діяльності в цілому. 

Суспільне значення статусу педагогічної професії вимагає від учителя моральної відповідальності за 
якість навчання та виховання. Досить слушно видатний педагог зазначав, що «вихователь творить 
найбільше багатство суспільства – людину» [6, 430]. «Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, 
найдорожчим, що є в житті, – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості 
залежить її здоров’я, розум, характер, воля, громадське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її 
щастя» – стверджував Василь Олександрович [6, 420]. Дійсно, ніколи не застаріє істина про те, що вчитель 
має справу з живою душею і на його совісті «найцінніше, найскладніше, найдорожче», що є в житті та 
світі, – особистість. 

Однією з найважливіших особливостей творчості педагога є те, що об’єкт його праці – дитина – 
повсякчас змінюється, завжди нова, сьогодні не та, що вчора. Праця вчителя – «формування людини, і це 
покладає на нього особливу відповідальність, яку ні з чим не зіставиш» [6, 421]. Саме тому, на думку Василя 



 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Серія: педагогічні науки Випуск 78 (2) 
   

 
 

 267 

Олександровича, вчитель повинен «добре знати здоров’я дитини, знати індивідуальні риси її мислення, 
знати сильні і слабкі сторони її розумового розвитку» [2, 217]. На базі цих знань і умінь, а також завдяки 
високому рівню сформованості майстерності, використанню життєво-педагогічної мудрості здійснюється 
вплив на життєве становлення, здоров’я, розум, характер, волю, громадське та інтелектуальне обличчя 
школяра, його роль та місце в суспільстві, його щастя. Педагог покликаний бути творцем особистості, бо 
об’єкт його праці – найтонші сфери духовного життя людини – почуття, самосвідомість, розум, воля і 
переконання. А як відомо, творити може тільки людина творча. При цьому Василь Олександрович слушно 
зауважував: «Умовою створення атмосфери творчої праці є особистий приклад педагога» [1, 90]. А далі 
продовжував: «Коли дитина переступає поріг школи і стає вашим вихованцем, вона безмежно вірить вам, 
кожне ваше слово для неї – свята істина, ви для дитини – вищий взірець мудрості, розуму, моральності» 
[6, 639]. Тому В.О.Сухомлинський завжди підкреслював, що важливим елементом у педагогічному процесі є 
вчитель, що учень виховується тільки під впливом особистості учителя, і ніякими формами, ніякою 
дисципліною, ніякими статутами та розкладами занять неможливо штучно замінити цього впливу. 

Не випадково проблема формування високих духовних якостей особистості вчителя (які є основою 
духовної культури) займає чільне місце в працях видатного вченого. При цьому гуманістичну спрямованість 
особистості педагога В.О.Сухомлинський розглядав у двох аспектах: як основу духовного життя 
особистості та як важливу складову професійної майстерності. В основу змісту зазначеного феномену було 
покладено морально-естетичну культуру, сутність якої полягала в умінні створювати та підтримувати в 
навчально-виховному процесі школи атмосферу творчого співробітництва, гуманних і демократичних 
взаємостосунків. 

Важливу роль у створенні атмосфери творчого співробітництва в навчанні та вихованні педагог-
практик відводив захопленості вчителя своєю працею, всім тим, що вчитель робить разом з учнями: «Шлях 
до серця дитини лежить через дружбу, через спільні інтереси, захоплення, почуття, переживання» [3, 39–40]. 
Особливе значення при цьому, як неодноразово наголошував Василь Олександрович, має приклад 
навчально-виховної діяльності вчителя – ставлення до свого предмета, кругозір, глибина знань, особисті 
захоплення, які пов’язані з предметом й одночасно ведуть школярів у світ, що розкриває широту пізнання. 
На основі цього й формується образ справжнього «хорошого» вчителя. 

Хороший учитель, за твердженням В.О.Сухомлинського, «... насамперед людина, яка любить дітей, 
знаходить радість у спілкуванні з ними, вірить у те, що кожна дитина може стати доброю, вміє дружити з 
дітьми, бере близько до серця дитячі радощі і прикрощі, знає душу дитини, ніколи не забуває, що й сам він 
був дитиною» [3, 49]. Також «хороший учитель – це, по-друге, людина, яка добре знає науку, на основі якої 
побудований предмет, котрий він викладає, закохана в цю науку, знає її горизонт – найновіші відкриття, 
дослідження, досягнення. Гордістю школи стає вчитель, який, на доповнення до сказаного, сам небайдужий 
до проблем, над якими б’ється його наука, здатний до самостійного дослідження. Хороший учитель знає 
значно більше, ніж передбачає програма середньої школи... Хороший учитель – це, по-третє, людина, яка 
знає психологію і педагогіку, розуміє і відчуває, що без знання науки про виховання працювати з дітьми 
неможливо. Хороший учитель – це, по-четверте, людина, яка досконало володіє вміннями в тій чи іншій 
трудовій діяльності, майстер своєї справи» [3, 49]. Звідси можна зробити висновок, що вчитель повинен 
бути не тільки наставником, а й другом учнів, разом з ними переживати, радіти й засмучуватися. За 
переконанням Василя Олександровича, емоційно-естетичною серцевиною морального обличчя вихователя в 
очах вихованців має бути співпереживання душевного стану дитини. Видатний педагог у праці «Як любити 
дітей» наголошував на тому, що «щоб вихованці любили вчителя, вони повинні бачити в ньому живе 
втілення культури людської думки. Те, що ми вкладаємо в поняття любов учителя до дітей, любов дітей до 
вчителя, починається з благоговіння однієї людини перед духовними багатствами іншої і передусім перед 
багатствами думки». Ця здатність «відчувати серцем» – одна з найвідповідальніших та найтонших сфер 
удосконалення педагогічної майстерності. 

При цьому В.О.Сухомлинський відстоював ідею поєднання функцій учителя та вихователя. В одній із 
ста порад учителеві він наголошував, що виховна сила особистості педагога полягає у тому, наскільки 
органічно зливаються  в ньому вчитель і вихователь. Якщо ми говоримо: школа виховує знаннями, то 
виховна сила знань криється, насамперед, в особі вчителя [6]. Це поняття («знання виховують»), за 
твердженням Василя Олександровича, охоплює ставлення вихованця і до істини, яку повідомляє йому 
вихователь, і до вихователя [4, 109]. При цьому «справжній вихователь уміє знаннями пробудити життя 
переконань, відродити до життя той ґрунт, у який він висіває зерна істини, досягти того, щоб людина, 
певним чином ставлячись до знань, уже цим починала своє дійове ставлення до світу, щоб уже у ставленні 
до знань активно виявлялася світоглядна позиція людини» [4, 113]. А якщо вчитель – справжній вихователь, 
тоді його слово – це «не безпристрасний «виклад матеріалу», а звернення до свідомості й серця дітей» 
[4, 117]. Не випадково на сучасному етапі розвитку школи, ми все більше акцентуємо увагу на важливості 
виховної ролі уроку, на реалізації принципу виховуючого навчання. За дотримання цієї умови школярі 
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стають вихованцями, у їхній свідомості відбувається «життя думки» – становлення переконаності, 
особистих поглядів, позицій. 

Цікавими в цьому контексті є думки видатного педагога-практика щодо ролі вчителя-вихователя, який 
характеризується з позицій стійких переконань, багатства духовного життя, цілісності етичного Я. Василь 
Олександрович зазначав, що школа – це, образно кажучи, «тонкий і чутливий музичний інструмент, який 
творить мелодію людської гармонії, що впливає на душу кожного вихованця, але творить лише тоді, коли 
цей інструмент добре настроєний» через особистість педагога, вихователя. Важливим при цьому є: «Як 
дивляться вихованці на педагога, що вони бачать і відкривають у ньому…» [4, 197]. Зрозумілим є акцент 
В.О.Сухомлинського на тому, що особистість вихователя має обов’язково закликати до чогось. «Справжній 
вихователь той, хто йде до вихованців зі своїми яскравими думками, ідеями, переконаннями. Йдеться про 
духовні потреби вчителя виражати себе як особистість, розкривати свій внутрішній світ перед людьми», – 
зазначав великий педагог. Учнів найбільше приваблюють «гармонійна єдність ідеалів, принципів, 
переконань, поглядів, морально-етичних позицій у житті, діяльності, вчинках педагога. Немає цієї єдності – 
немає цілісної особистості вихователя, немає й справжнього колективу вихованців. Педагог виховує 
передусім своєю думкою, мисленням» [4, 198]. 

При цьому Василь Олександрович наголошував, що вчителем слід ставати тільки за покликанням. Не 
кожен, хто бажає стати вчителем, може ним стати. Учительська діяльність, як і багато інших видів 
діяльності, має свої особливості, потребує певних властивостей та якостей від особистості. «...Чи кожному 
можна стати вчителем? Ні не кожному.... До всякого діла потрібне покликання ... й педагогічна праця 
виділяється з-поміж усіх інших видів трудової діяльності своєю єдиною, неповторною рисою: об’єктом, 
предметом цієї праці є людина. І людина особливого роду – дитина, особистість у період формування її 
розуму, почуттів, волі, характеру, поглядів, переконань» [8, 197–198]. 

В.О.Сухомлинський підкреслював: «Учитель – це не тільки той, хто передає учням знання та вміння. Це 
передусім той, у кого дитина, як у батька і матері, вчиться жити» [8, 197]. Сутність цього педагогічного 
феномену вбачав в умінні «передавати з серця в серце моральні багатства, здобуті, нагромаджені 
людством». І першими це здійснюють «батько, мати і вчитель». А найголовнішою передумовою успіху в тій 
найтоншій сфері людської творчості, що зветься вихованням, є «моральна чистота, моральна цілісність 
вихователя» [8, 199]. Учитель має допомогти дитині розібратися в навколишньому світі. Але для цього він 
повинен мати в собі те, що хоче бачити в тих, кого вчить. Він має бути втіленням добра, тоді дитина 
віритиме не лише вчителеві, а й віритиме в добро. Саме «доброта, любов до людини, непримиренність до 
зла має бути в плоті і крові вихователя» [8, 200]. «Доброта педагога – це передусім велике почуття 
відповідальності за нинішнє і майбутнє дитини. Право на доброту, право бути наставником має насамперед 
той, хто чуйним серцем уловлює найтонші порухи душі свого вихованця. Одним з найголовніших відтінків 
доброти є твердість волі вихователя, непримиренність до найменшої ознаки духовної пустоти, фальші», – 
зазначав у праці «Народження громадянина» В.О.Сухомлинський. 

Одним з коренів, які живлять покликання, є «прекрасна риса – повсякчас відкривати в людині нове, 
дивуватися новому, бачити людину в процесі її становлення...» [6, 421]. Основа педагогічного покликання – 
«це глибока віра в можливість успішного виховання кожної дитини... Тому кожний, хто вирішує присвятити 
своє життя вихованню людини, має бути терплячим до дитячих слабостей...». Ще однією рисою покликання 
є «гармонія серця і розуму» [6, 423]. Саме вона визначає важливість «вміння володіти собою, тримати себе в 
руках». Це одне з найбільш необхідних умінь, від якого залежать і успіх діяльності педагога, і його здоров’я. 
Невміння правильно гальмувати щоденні й щогодинні збудження, невміння володіти ситуацією – ось що 
передусім «висотує серце, виснажує нервову систему вчителя» [6, 426]. 

Саме тому навчання й виховання неможливі без глибокого знання душі дитини, особливостей її 
мислення, сприймання навколишнього світу. Діти відкривають свої таємниці лише одному педагогу, який 
розуміє їхнє серце, глибоко й тонко відчуває психологію. Як стверджував В.О.Сухомлинський: «Учитель 
повинен стати другом дитини, пройнятися її інтересами, переживати її радощі і тривоги, забувши про те, що 
він учитель. І тоді дитина відкриється перед ним» [3, 36]. Тому вчителеві слід розуміти «Світ дитини». 
Педагог повинен володіти перцепцією та емпатією, дивитися на світ очима дитини. Якщо школа стане для 
дитини «вогнищем радісного, цікавого життя, що кличе до знань, до науки» [3, 36], тоді, за переконанням 
видатного педагога, вона буде осередком виховання. 

Отже, гуманність педагога сприяє формуванню у вихованців кращих рис, розкриттю здібностей. І як 
стверджував В.О.Сухомлинський, «розум виховується розумом, совість – совістю». А завдяки власному 
багаторічному досвіду він довів, що праця вчителя не терпить шаблону й байдужості, вона вимагає від 
педагога постійного пошуку й творчого натхнення, ініціативи, душевної молодості, і зрештою, повної 
самовіддачі. Тільки гуманістична спрямованість у стосунках з вихованцями, демократичний стиль 
керівництва, тобто повага до людської особистості вихованця, довіра й справедливість, уміння зрозуміти 
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дитину, розділити з нею її горе і радість, бажання бачити свого вихованця кращим, ніж він є зараз, 
допомогти йому в цьому – саме ці якості вихователя визначають справжній його авторитет, повагу в учнів. 

Не випадково Василь Олександрович наголошував, що вчителю повинна бути притаманна повага та 
любов до дітей, яка є однією з професійно необхідних якостей: «Перша, найголовніша і найважливіша 
якість, – … це глибока любов до дітей, … людяність і здатність проникнути в духовний світ дитини, 
зрозуміти, відчути в кожному з вихованців особисте, індивідуальне» [3, 31]. При цьому любов до дітей він 
тісно пов’язував з педагогічною культурою, де найголовнішою рисою останньої має бути «відчування 
духовного світу кожної дитини, здатність приділити їй стільки уваги й духовних сил, скільки потрібно для 
того, щоб дитина відчула, що про неї не забувають, її горе, її образи й страждання поділяють» [5, 167]. 
Мабуть, не випадково в передмові до праці «Серце віддаю дітям» видатний педагог, ставлячи запитання: 
«Що було найголовнішим у моєму житті?», без роздумів і вагань відповідає: «любов до дітей» [5, 7]. При 
цьому наголошує, щоб любити дитину, треба її знати…, а це найскладніше завдання, адже стосується воно 
людської особистості. 

Аналізуючи творчий доробок В.О.Сухомлинського, можна побачити різноманітність і багатогранність 
вимог до особистості вчителя-вихователя. Але найголовнішими, як ми вже зазначали, видатний педагог 
виокремлював такі – глибоке знання педагогіки, психології, постійне чуття нового в роботі. На думку 
Василя Олександровича, вміння проникнути в серце дитини, бачити її духовне зростання та становлення – 
це одна із складових покликання до учительської праці. Вона закладається в особистості ще з дитинства, 
закладається в сім’ї та школі, коли батьки та вчителі виховують її у дусі любові до людей. Учитель повинен 
бути гуманним, доброзичливим, сердечним, чуйним. Але цього не достатньо. Він повинен бути освіченим, 
розумним, начитаним тощо. Власною працею, відповідальним ставленням до обов’язків, навіть голосом, 
зовнішнім виглядом педагог виховує. 

Учитель має полонити всім: і посмішкою, і вимогливістю, і стриманістю, і скромністю, і чуйністю, і 
відвертістю, і любов’ю до життя. Для справжнього майстра виховання характерні: велика емоційна культура 
в поєднанні з тактом, вихованість почуттів, правдивість, щирість, відповідальність за дитину, доброта, 
відвертість тощо. Василь Олександрович добре розумів, що чим більше знає і вміє педагог, чим частіше й 
цілеспрямованіше розкриває він перед учнями глибини науки, яку викладає, тим більшу допитливість і 
жадобу до знань виявляють діти, тим більша в них зацікавленість до предмета, що вивчається, тим більше в 
них запитань (запитання – «вузлики» знань), які необхідно обов’язково розв’язати, гнучкіше їхнє мислення. 
Тому педагог-практик дуже серйозно підходив до підготовки безпосередньо самих учителів, до підвищення 
їхнього професійного рівня. У житті, доводить педагог, не буде жодної нещасливої людини, якщо в школі 
вихователь віднайде «золоту (творчу) жилку» в кожному вихованцеві й допоможе йому виявити та 
реалізувати себе. Треба, щоб буквально кожний учень уже в роки дитинства, а особливо в роки юності, мав 
свій улюблений предмет, улюблену працю, виявляв свої індивідуальні нахили, здібності, постійно 
розвиваючи їх. 

Виховання – це насамперед «постійне духовне спілкування вчителя й дитини» [5, 9], це дуже тонкий і 
делікатний процес, який діє непомітно, але разом з тим систематично, повсякденно, невпинно. Від педагога, 
що прагне своїм особистим прикладом виховувати молодь, вимагається творчість у повсякденній роботі, 
ініціатива, ентузіазм і, безперечно, велика вимогливість до себе. 

У книзі «Сто порад учителеві» В.О.Сухомлинський розкрив специфічні якості учительської професії. 
Це, як ми вже зазначали, людинознавча й педоцентрична спрямованість педагогічної діяльності, широкий 
духовний світ педагога, глибоке вивчення внутрішнього світу школяра, постійний вияв і розвиток його 
потенційних можливостей, розвиток творчої думки та мислення, постійне прагнення до пізнання нового, 
здатність до самовиявлення, саморозвитку, самореалізації та самовдосконалення. 

Водночас, на думку директора Павлиської школи, «людська особистість неповторна», тому завдання 
вчителя «полягає насамперед у розкритті цієї неповторності, самобутності, творчої індивідуальності». Він 
підкреслював, що «здійснювати це завдання – означає вести кожного вихованця тією доріжкою, на якій з 
найбільшою яскравістю може розкриватися сила його розуму і вмінь, майстерність і творчість». Далі він 
указував: «Скільки учнів – стільки й доріжок. Саме в цьому й полягають труднощі і разом з тим 
благородство роботи вихователя – інженера людських душ» [1, 92]. 

В.О.Сухомлинський уважав, що всі діти без винятку талановиті. А завдання педагога «розпізнати, 
виявити, розкрити, виростити, виплекати в кожного учня його неповторно індивідуальний талант». Учитель 
має бути не лише «інженером людських душ», а й «майстром-ювеліром». Це сприятиме моральному й 
соціальному прогресу суспільства й водночас індивідуальному щастю дитини. Професія педагога 
надзвичайно відповідальна, бо в його руках, як писав Василь Олександрович, доля десятків, сотень 
людських життів. На його думку, кожна людина є неповторною, тому потрібно вірити в її талант. 

Учительська праця неможлива без віри в людину, де остання, то «величезна моральна сила, що втілює в 
собі саму суть відносин в нашому суспільстві». При цьому «справжнім педагогом може вважати себе той, 
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хто в кожному своєму вихованцеві бачить людину в майбутньому» [7, 119]. Він повинен бути насамперед 
вихователем, запалити «вогники, що кличуть до знання, до творчої праці». І тоді «у кожної дитини 
розкриються її природні задатки, засяє її розум». Саме в цьому педагог убачав мету школи в цілому та 
вчителя зокрема. 

В.О.Сухомлинський, у праці «Як виховати справжню людину», ствердно вказує, що діти люблять того 
вчителя, в особі якого вони вбачають «наставника, друга, товариша, мудрого батька і ровесника, 
посвяченого у всі їхні таємниці, секрети, пустощі, що суворо запитує з них і відповідає за них, знавця 
багатьох невідомих для них речей і що вічно пізнає, що вічно дивується світу» [9]. Творчим індивідуальним 
особливостям учителя у педагогічній спадщині Василя Олександровича приділено достатньо уваги. 
Зокрема, йдеться про творчу лабораторію педагога, де використовувалася різноманітна кількість методів 
вивчення дитини, була своя, притаманна лише йому, технологія педагогічної праці. Кожен учитель, за 
твердженням ученого, має бути креативним щодо здійснення ідей, знати специфіку свого предмету, 
враховувати особливості мислення учнів [4]. 

Також він розглядав прагнення педагога-вихователя до безперервного самовдосконалення, вміння 
самостійно оволодівати новими знаннями, вчити цього своїх учнів як важливий показник його 
відповідальності за підвищення якості навчання та виховання підростаючого покоління. Мотивація 
професійної самоосвіти виникає і як наслідок соціальних якостей особистості вчителя, а саме: почуття 
відповідальності, професійного обов’язку, прагнення до самоствердження. 

Великого значення В.О.Сухомлинський надавав самоаналізу в самоосвітній діяльності вчителя. Також 
учитель, оцінюючи рівень власних знань і вмінь, має так організовувати свою діяльність, щоб знаходити час 
для систематичного удосконалення. Василь Олександрович у багатьох своїх працях відзначав, що 
педагогічна діяльність неможлива без елемента дослідження. Він зазначає, що за своєю логікою, за 
філософською основою, за творчим характером педагогічна праця неможлива без елемента дослідження і 
насамперед тому, що кожна людська індивідуальність, з якою ми маємо справу, це певною мірою 
своєрідний, неповторний світ думок, почуттів, інтересів. 

Отже, розмірковуючи про роль і місце вчителя, його покликання та розкриваючи складові успіху 
роботи педагога, В.О.Сухомлинський виокремлював такі чинники педагогічної концепції: 

 центром її спрямованості, уваги, розвитку є людина, з її неповторними, індивідуальними 
особливостями; 

 її дієвість залежить від інтегративної єдності таких важливих компонентів, як моральна культура, 
духовне багатство, багатогранність інтересів вихователя; 

 гармонійне поєднання в системі «вихователь – вихованець» духовних інтересів, внутрішніх 
прагнень, спільність багатогранної діяльності; 

 об’єкт праці педагога – найтонші сфери духовного життя особистості, яка формується – розум, 
почуття, воля, переконаність, самосвідомість. Найважливіші інструменти впливу на духовний світ 
школяра – слово вчителя, краса навколишнього світу й мистецтва...; 

 глибоке розуміння вихователем особливостей, тонкощів періоду дитинства як особливого етапу 
розвитку людської особистості з притаманною тільки йому специфікою мислення, емоційного життя, 
світосприймання, взаємостосунками в колективі; 

 внутрішні духовні сили вихованця – його бажання, прагнення, ідеали – це нічим незамінне могутнє 
джерело виховання. Наймудрішим є той вихователь, якому вдалося досягти того, що його вихованець сам 
виховує себе; 

 ...місія школи, наше з Вами найважливіше завдання, дорогий колего, боротися за людину, 
переборювати негативні впливи і давати простір позитивним, й для цього необхідно, щоб особистість 
учителя найбільш яскраво, дієво й благотворно впливала на особистість учня.... Але людська природа може 
розкритися повною мірою лише тоді, коли в дитини є розумний, умілий, мудрий вихователь… 

Отже, співвідносячи вимоги до вчителя ХХІ століття та інтегруючи наявні підходи з цього питання у 
спадщині В.О.Сухомлинського, можна узагальнити, що сучасний учитель – це всебічно розвинена 
особистість, що здатна долучитися до процесу суспільних і професійних перетворень. При цьому основними 
критеріями професіоналізму вчителя нової генерації є психолого-педагогічна орієнтація; здатність 
створювати нові, інноваційні підходи до організації педагогічного процесу; гуманістична професійно-
педагогічна спрямованість особистості вчителя; повага та любов до учнів; захопленість педагогічною 
роботою; психолого-педагогічна спостережливість; організаторські здібності, комунікабельність; 
урівноваженість, працездатність, інтелектуальна активність, громадянська відповідальність; самостійний 
перенос знань на іншу ситуацію; бачення нових проблем у стандартних умовах, альтернатив у рішеннях; 
здатність створювати оригінальні засоби розв’язання, комбінування раніше відомих способів у нових 
підходах. 
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У цілому ж педагогу мають бути притаманні такі риси: толерантність, демократизм, розуміння учня і 
повага до нього, полікультурність і відкритість у спілкуванні, позитивний імідж, інтелігентність, уміння 
проектувати розвиток особистості, володіти своїм предметом, бути ерудованим. Високий рівень 
сформованості цих рис у вчителя є запорукою того, що і його вихованці виростуть людьми глибокодумним, 
морально вихованими, внутрішньо довершеними особистостями, які тонко сприймають, розуміють і 
створюють прекрасне в суспільному житті та природному середовищі. При цьому педагог повинен не лише 
навчати й виховувати: його місія – виявити та розкрити закладені природою задатки учнів, створити умови 
для самовиявлення, самовизначення та самореалізації, допомогти їм знайти своє місце в соціумі. 
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Віталій ЗАВІНА 

ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

У Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи наголошується, що освіта покликана створити 
умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку людини, а в 
стратегічному плані – закласти фундамент для формування демократичного суспільства, для якого 
освіченість, вихованість, культура – найвищі цінності, незамінні фактори стабільного добробуту і 
динамічного розвитку України 1]. 

Розв’язання цього завдання покладається передусім на вчителя початкової школи, який повинен 
володіти пізнавальною компетентністю, тобто бути здатним реалізувати на практиці ідею формування 
навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, яка є основою подальшого оволодіння системою 
наукових знань, досвідом практичної діяльності з основ наук, досвідом творчої діяльності й емоційно-
ціннісного ставлення до навколишнього світу. Пізнавальна компетентність забезпечує зв'язок між зовнішнім 
середовищем, інтелектом, емоціями, діями через визначення необхідності й достатності обсягу інформації, 
на основі чого будується оцінка ситуації, прийняття рішення, самооцінка, виконання професійних дій. 
Розвинута пізнавальна компетентність уможливлює оцінювати власний рівень розвитку інтелекту, 
сформованість й адекватність емоцій, усвідомленість мотивації. 

Формування пізнавальної компетентності майбутніх учителів початкових класів відбувається у процесі 
вивчення психолого-педагогічних дисциплін, окремих дидактик та педагогічної практики. У ході вивчення 
цих дисциплін успішно застосовуються ідеї педагогів минулого щодо особистості вчителя, його 
професійних якостей, педагогічної майстерності, котрі показують, як учитель, маючи високий рівень 
розвитку особистісної культури мислення, розумової праці, здатний творчо розв’язувати завдання 
всебічного розвитку особистості молодшого школяра. 

У статті ми проаналізуємо застосування деяких ідей вітчизняного педагога В.О. Сухомлинського щодо 
роботи вчителя початкових класів з розумового виховання молодших школярів, покажемо можливості 
застосування цих ідей у процесі формування пізнавальної компетентності майбутніх учителів початкових 
класів в умовах сучасної вищої педагогічної освіти. 

В.О.Сухомлинський неодноразово вказує на поєднання практики діяльності вчителя з елементами 
наукового дослідження: "Якщо вчитель вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути 
інтересу до теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-наслідкові зв’язки між 
знаннями учнів і своєю педагогічною культурою" 3, 72. Тому важливим аспектом підготовки майбутніх 
учителів є залучення їх до наукових досліджень, створення умов для того, щоб студенти побачили, яким 
чином рівень сформованості в них своєї пізнавальної діяльності може вплинути на рівень розвитку 
особистості вихованця, на результативність педагогічної діяльності. 
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З цією метою вже в процесі вивчення навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" ми пропонуємо 
студентам завдання на діагностику рівня сформованості пізнавальної діяльності, наприклад, визначити 
рівень сформованості вміння виділяти головне в тексті. Студентам пропонуються фрагменти твору 
В.О. Сухомлинського "Серце віддаю дітям", у якому педагог розкриває особливості організації уроків 
мислення з молодшими школярами. Студенти, працюючи індивідуально, мають виділити 5 ключових слів 
або словосполучень, які визначають зміст прочитаного. Потім вони об'єднуються в пари й вибирають із двох 
запропонованих варіантів ті ключові слова, які є найбільш вдалими. Таким чином студенти, зіставляючи 
свої варіанти із варіантами своїх колег, можуть побачити, як у них сформовано вміння виділяти головне в 
тексті. На наступному етапі пари обмінюються ключовими словами, які були ними визначені, іншій парі, 
котра працювала над іншим фрагментом і яка повинна на основі ключових слів скласти текст. Отже, 
студенти ще раз переконуються, наскільки точно було підібрані ключові слова, наскільки точно вони 
розкривають головний зміст прочитаного. У той же час майбутні педагоги отримують певну інформацію 
про можливості розумового розвитку учнів початкової школи через проведення уроків мислення. 

"Уроки мислення, – наголошує Василь Олександрович, – це і живе безпосереднє сприймання образів, 
картин, явищ, предметів навколишнього світу, і логічний аналіз, здобування знань, розумові вправи, 
знаходження причин і наслідків" [6, 515]. Особливе місце уроки мислення посідають у роботі з молодшими 
школярами. Саме завдяки зв'язку мислення з конкретними образами діти набувають навичок поступового 
оперування абстрактними поняттями, такими, як явище, причина, наслідок, подія, зумовленість, залежність, 
відмінність, подібність, спільність, сумісність, несумісність та ін. Необхідно, щоб у дитинстві дітям 
відкривалося якомога більше незрозумілого, цікавого. Чим більше незрозумілого, тим більше здивування і 
тим гостріший інтерес. У дитини виникає багато "чому?" Відповіді на них є досить результативними. У такі 
моменти "дитина думає, спостерігаючи, і спостерігаючи, думає" [4, 106]. В.О.Сухомлинський уважав 
надзвичайно важливим, щоб перші істини дитина набувала із навколишнього світу, щоб дитина через світ 
природи входила у світ суспільних відносин. 

Студенти знайомляться із переліком навчально-пізнавальних умінь, якими, на думку 
В.О. Сухомлинського, повинні оволодіти учнів протягом навчання у середній школі: 1) уміння спостерігати 
явища навколишнього світу; 2) уміння думати – зіставляти, порівнювати, протиставляти, знаходити 
незрозуміле; вміння дивуватися; 3) уміння висловлювати думку про те, що учень бачить, спостерігає, 
робить, думає; 4) уміння вільно, виразно, свідомо читати; 5) уміння вільно, досить швидко й правильно 
писати; 6) уміння виділяти логічно закінчені частини в прочитаному, установлювати взаємозв’язок і 
взаємозалежність між ними; 7) уміння знаходити книжку з питання, яке цікавить; 8) уміння знаходити в 
книжці матеріали з питання, яке цікавить; 9) уміння робити попередній логічний аналіз тексту в процесі 
читання; 10) уміння слухати вчителя й одночасно записувати коротко зміст його розповіді; 11) уміння 
читати текст і одночасно слухати інструктаж учителя про роботу над текстом, над логічними складовими 
частинами; 12) уміння написати твір – розповісти про те, що учень бачить навколо себе, спостерігає і т.д. 
5, 567. Потім проводять самооцінку цих умінь, а також ретроспективний аналіз того, як ці вміння 
формувалися в них у процесі навчання в середній школі. 

При цьому звертаємо увагу студентів на те, що В.О. Сухомлинський одним із перших у сучасній 
педагогіці почав розробляти проблему формування у школярів інтелектуальних умінь і навичок. Педагог 
виділив дві програми навчання: дати знання і розвивати розумові сили. На його думку, "розвиток думки й 
розумових сил – це розвиток образного й логіко-аналітичного елементів мислення, а також вплив на 
рухливість розумових процесів" [6, 515]. В.О. Сухомлинський підкреслював, що розум людини необхідно 
навчити мислити, запам'ятовувати, відтворювати. Учневі буде легко в школі, якщо він навчиться вчитися; 
тоді він буде прагнути до знань, а чим вищий рівень сформованості навичок інтелектуальної праці, тим 
легше учневі вчитися. 

У процесі вивчення навчальних дисциплін "Загальні основи педагогіки", "Дидактика", "Теорія 
виховання" студенти неодноразово залучалися до виконання навчально-пізнавальних завдань, метою яких є 
не просте відтворення педагогічної теорії, а розвиток різних пізнавальних умінь студентів (уміння 
аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, виділяти головне та ін.) і в той же час уміння 
застосувати педагогічну теорію у практичній діяльності. Прикладом такого завдання є завдання на 
порівняння визначень поняття "зміст виховання". Наприклад, такі: 1) "Зміст виховання – це науково-
обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей і відповідна сукупність соціально 
значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до самої себе, до інших людей, до 
суспільства і держави, до праці, природи, мистецтва" [7, 342]; 2) "Зміст виховання – це те, що випливає із 
багатства суспільно-історичного досвіду, вартостей культури і використовується для потреб виховного 
процесу, тобто це система цінностей світової і національної культури, яку учнів повинні засвоїти, зберегти і 
розвинути відповідно до поставленої мети і завдань виховання" [2, 401]. Студентам необхідно виділити 
ознаки змісту виховання, які пропонуються у цих визначеннях вибрати, що є спільного в цих ознаках, що є 
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схожого, а що відмінного. Проте, у багатьох випадках їм недостатньо знань, які вони мають, тому виникає 
потреба до самоосвітньої діяльності – звернення до словників та іншої додаткової літератури для розуміння 
ряду понять, що застосовуються в пропонованих визначеннях. Отже, виконання такого завдання стимулює 
майбутніх педагогів до розвитку в себе пізнавальних умінь, спонукає до самоосвітньої діяльності. 

Досить суттєвим є те, що В.О. Сухомлинський кінцевою метою навчання вважав не скільки набуття 
знань, скільки джерело й інструмент поступального руху в розвитку особистості. "Розумове виховання в 
процесі навчання, – наголошував педагог, – здійснюється лише тоді, коли нагромадження знань, 
розширення обсягу знань учитель розглядає не як кінцеву мету процесу навчання, а лише як один із засобів 
розвитку пізнавальних і творчих сил і гнучкої, допитливої думки. У такого вчителя знання, що їх набувають 
учні, виступають як інструмент, за допомогою якого учень свідомо робить нові кроки в пізнанні 
навколишнього світу. Перенесення засвоєних методів пізнання на нові об’єкти стає в такому разі 
закономірністю розумової діяльності учнів: надалі вони самостійно досліджують причинно-наслідкові 
зв’язки нових явищ, процесів, подій" 3, 207. 

Значну увагу в процесі організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів 
В.О. Сухомлинський приділяв застосування проблемного навчання, залучення учнів до досліджень. Він 
підкреслював виняткове значення дослідницького характеру розумової праці: "спостерігаючи, думаючи, 
вивчаючи, зіставляючи, діти знаходять істину або ж бачать, що для відкриття істини потрібні нові 
спостереження, потрібне читання, експериментування" 3, 209. Проблемність провокує мислення, а це 
мислення може реалізовуватися у формі запитань. Виклад нового матеріалу розпочинається із розкриття 
перед учнями суті явища таким чином, щоб викликати в них запитання, здивування, чому це відбувається. 
Як відзначає Василь Олександрович, почуття здивування – це могутнє джерело бажання знати. 
Дослідницький характер розумової праці забезпечується через організацію проблемного навчання, що 
ґрунтується на створенні ситуацій пізнавального утруднення, усвідомленні та прийнятті їх учнями, на 
пошуку варіантів розв'язання пізнавальних задач у процесі конструктивної взаємодії "учитель-учень", 
"учень-учень" та перевірці правильності розв'язання.  

У педагогічних творах В.О. Сухомлинського багато цінних думок щодо організації проблемного 
навчання. Зокрема, педагог указував на необхідність особистісного підходу до організації навчання, на 
надання навчальному матеріалу особистісного змісту, який  викликав би навчально-пізнавальний інтерес в 
учнів. "Мислення в процесі навчання, – писав Василь Олександрович, – стає процесом самостійного 
формування наукового світогляду за тієї умови, коли розумова праця зачіпає інтереси особистості"  
3, 208–209. Тут важливо, відзначав він, бачити результати розумової праці кожного учня. І навіть, 
використовуючи метод пояснення, необхідно будувати його таким чином, щоб запам'ятовування 
здійснювалося в процесі осмислення – мисленнєвого заглиблення у факти, предмети, явища, – вказував 
видатний педагог. Педагогічну майстерність В.О. Сухомлинський бачив в умінні вчителя завжди надавати 
можливість учням для невеликих самостійних досліджень, спрямованих на зони найближчого розвитку. 
Такий підхід до навчання вимагає від учителя вміння спонукати школярів ставити запитання, міркувати над 
їхнім розв’язанням. Для цього, як радить педагог, потрібно: 

 готуючись до уроку, необхідно особливу увагу звертати на "залежності і зв’язки, усвідомлення яких 
після пояснення суті фактів і явищ розкриває перед учнями в матеріалі щось нове" 3, 258; 

 знати, що розповісти, а які сторони матеріалу не розкрити, щоб учням було що досліджувати 
самостійно; В.О. Сухомлинський підкреслює: "педагогічна майстерність саме й полягає в умінні залишити 
для обдумування якийсь істотний аспект матеріалу" [3, 258];  

 виводити учнів за межі навчальної програми, завдяки чому "інтелектуальне життя колективу стає 
багатим, багатогранним" 3, 242. 

Для формування у студентів уміння ставити запитання ми пропонуємо їм вправу, яка виконується у 
групах з трьох студентів. Студенти обирають довільний текст із підручників для початкової школи, який 
складається із 4–5 речень. Один студент виконує роль учителя, другий – учня, третій – експерта. "Учитель" 
повинен продумати систему запитань, яку він запропонує учневі, при цьому запитання повинні бути не 
лише репродуктивними, а й передбачати можливість для міркувань "учнів", пошуку інформації, яка є 
прихованою у тексті. Ці запитання "учитель" ставить "учневі", який відповідає на них. Якщо відповідь 
задовольняє "вчителя", то він формулює наступне заплановане питання; якщо ж відповідь не задовольняє 
"вчителя", то він формулює навідні запитання, щоб "учень" дав правильну відповідь. Експерт спостерігає за 
логічною послідовністю запитань, за вмінням "вчителя" підвести "учня" до пошуку правильної відповіді. 

Іншим варіантом вправи на вміння бачити приховане, незрозуміле в тексті є завдання, яке передбачає 
формулювання запитань, котрі можуть виникнути в учнів після прочитання тексту. Студенти звикли до 
того, що після читання тексту вчитель ставить запитання, а якщо учень його формулює, то це означає, на 
думку багатьох студентів, що учень був неуважним у процесі ознайомлення з текстом. Нагадуємо 
студентам, що пізнання розпочинається із здивування, із запитання "Що це?". Доречними тут будуть слова 



 
 

Випуск 78 (2)      Серія: педагогічні науки НАУКОВІ ЗАПИСКИ 
  

 
 

 274

В.О.Сухомлинського: "Ми прагнемо до того, щоб, готуючись до уроку, вчитель продумував матеріал саме з 
цього погляду – відкрити перед учнями ті непомітні на перший погляд "вузлики", в яких переплітаються 
причинно-наслідкові, часові, функціональні зв’язки, де народжуються запитання, а запитання – це вже 
стимул, який пробуджує бажання знати" 5, 564. На перших етапах такої роботи студентам важко 
сформулювати навіть одне–два запитання, які можуть виникнути в учнів, але з часом таких запитань їм 
вдається поставити значно більше. Після формулювання запитань у студентській групі організовується 
робота, що спрямована на колективний пошук відповіді на ці запитання. Таким чином майбутні педагоги 
навчаються як формулювати запитання, так і шукати відповіді на них, і в той же час – бачити приховане в 
здавалось би зрозумілому навчальному матеріалі. 

Також ми використовуємо прийом роботи із текстами (спочатку з текстами педагогічного змісту): 
студентам пропонується текст із словами, які закриті. Кожен студент намагається визначити, що там 
написано. Коли з'являється певна версія, то її необхідно обґрунтувати. На наступному етапі пропонуємо 
студентам тексти із підручників для початкової школи, у яких потрібно підібрати слова, котрі варто закрити, 
щоб уже учні висували та обґрунтовували свої версії. Студентам необхідно довести доцільність закриття 
саме цих слів, показати, яким чином робота, що буде проводитися в класі, сприятиме розвитку мислення 
молодших школярів. 

Одним із приймів, який сприяє формуванню в майбутніх учителів початкових класів уміння виводити 
учнів за межі навчальної програми, є пошук відповіді на питання: "Що я знаю, і що я можу повідомити 
учням з цієї теми додатково?", "Що я можу відповіти учням на питання щодо цікавого, захопливого з цієї 
теми?". 

В.О. Сухомлинський неодноразового наголошував на необхідності організації спостереження учнів: 
"Якщо думка пов’язується із спостереженнями, в дитини виробляється певний стиль розумової діяльності: 
зусилля думки спрямовуються на ті сторони явищ, в яких є щось приховане, незрозуміле з першого погляду. 
Перед нею розкриваються закономірності, які неможливо бачити безпосередньо, але про які можна зробити 
висновок на основі видимих предметів, явищ. Досліджуючи причинно-наслідкові зв’язки в процесі 
спостереження, учень поступово оволодіває абстрактним мисленням. Той, хто навчився думати, 
спостерігаючи, вміє в думці аналізувати факти і явища, що не впливають безпосередньо на органи чуття" 
3, 256. 

Ці ідеї видатного педагога варто нагадувати студентам у процесі аналізу педагогічної ситуації, робота з 
якою є одним із прийомів формування пізнавальної компетентності майбутніх учителів. Педагогічна 
ситуація – це модель реальної соціокультурної ситуації, у якій є певна суперечність, розв’язання якої має 
для педагога певну трудність. У ході аналізу педагогічної ситуації визначається певна педагогічна задача, 
спрямована на знаходження певних цінностей і смислів як для вихованців, так і для самого педагога. 

Варто відзначити, що, виконуючи те чи інше навчально-пізнавальне завдання, студент, як завжди, має 
запитання, на котре він повинен знайти відповідь, для нього чітко сформульовані умови цієї ситуації. У 
реальній педагогічній ситуації частіше не визначена педагогічна задача, чітко не сформульовані всі умови. 
Тому студентам пропонується лише опис певної ситуації (в якому можуть бути визначені не всі умови її 
перебігу або ж може міститися надлишкова інформація), а сформулювати педагогічну задачу потрібно 
самостійно, а потім уже її розв’язувати. При цьому ми підкреслюємо, що вміння формулювати запитання і 
логічно відповідати на них є важливою умовою розвитку логічного мислення, що самостійне запитання – це 
природне вираження проблемної ситуації, яка склалася у свідомості людини, що саме в запитанні міститься 
суперечність між знаннями, які є і перспективними, що визначені у внутрішній потребі людини. 

Отже, щоб із наявної ситуації визначити педагогічну задачу як мету наступної педагогічної діяльності, 
майбутній учитель повинен визначити умови, у яких відбувається ця ситуація, оцінити зв'язки між ними, 
з'ясувати смисли, котрі приховані за зовнішніми виявами. На основі цього аналізу й визначення педагогічної 
задачі висуваються різноманітні гіпотези її розв’язання, пропонуються різні методи досягнення поставленої 
мети, аналізуються можливі наслідки застосування того чи іншого методу, обґрунтовується доцільність 
обрання одного із способів розв'язання поставленого завдання. Але перевірити ефективність обраного 
способу розв’язання педагогічної задачі можна тільки в практичній діяльності. Тому доцільним є виконання 
завдань із аналізу педагогічних ситуацій і розв'язування педагогічних задач у ході різних видів педагогічної 
практики. 

У цьому разі розвиток активності майбутніх педагогів відбувається як перехід від дій, що визначені 
завданнями викладача, до самостійної постановки завдань; від дій, пов'язаних із вибором уже відомих 
способів дії, до самостійного пошуку розв'язування задач, до вміння бачити проблеми й розв’язувати їх.  

У ході аналізу педагогічних ситуацій та розв'язування педагогічних задач розвивається пізнавальна 
компетентність майбутніх педагогів як здатність використовувати пізнавальні вміння для розв’язання 
реальних проблем, у яких спосіб розв'язування з першого погляду не визначається. Проблеми, які 
виникають у студентів у межах запропонованих педагогічних ситуацій, вимагають від них, щоб вони, 
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спираючись на знання та вміння, набуті з різних навчальних дисциплін (психології, педагогіки, фізіології 
людини, окремих дидактик тощо), могли використати свої здатності в новому контексті, розробити 
оптимальні підходи до розв’язання педагогічної задачі, виявити гнучкість професійного мислення. 
Специфіка професійного мислення педагога визначається тим, що це не лише пізнавальний, але й 
конструктивно-перетворювальний процес. Найважливішою рисою педагогічного мислення є осмислення 
вчителем кожної навчально-виховної ситуації, оперативний відбір і реалізація оптимального варіанту її 
розв'язування. 

Для виконання таких завдань у студентів повинні бути сформованими такі пізнавальні вміння: 
1) уміння розуміти проблему – використовувати знання та вміння для розуміння інформації, яка подається в 
описі педагогічної ситуації або через безпосереднє спостереження цієї ситуації, уміння добувати із неї 
необхідну інформацію, уміння інтегрувати інформацію з різних джерел; 2)  уміння аналізувати проблему – 
визначати умови ситуації та зв'язки між ними, визначати, які умови мають зв'язок з проблемою, а які не 
пов'язані, виділяти, організовувати і критично оцінювати інформацію, що подається в умові; 3) уміння 
розв’язувати проблему – уміння висувати гіпотези, перевіряти їхню правильність, обґрунтовувати 
помилковість, обирати правильний варіант розв’язання проблеми; 4) уміння міркувати над розв'язком – 
аналізувати отриманий розв'язок з погляду наслідків його застосування як короткочасних, так і віддалених у 
часі, уміння за необхідності шукати додаткову інформацію для уточнення розв'язку, уміння оцінювати 
розв'язок з різних поглядів для створення більш соціально, педагогічно й технологічно придатного розв'язку; 
5) уміння повідомляти розв'язок проблеми – уміння вибирати форму подання отриманого результату й 
викладати його зрозуміло для інших студентів. 

Отже, підготовка висококомпетентного вчителя початкових класів, здатного в умовах, що швидко 
змінюються, адекватно перебудовувати свою пізнавальну й професійну діяльність, може спиратися на ідеї 
педагогів минулого з урахуванням умов розвитку закладів освіти початку ХХІ століття. Навчання майбутніх 
педагогів повинно бути проблемним, адже одиницею роботи педагога виступає не порція інформації, а 
ситуація, що містить певну суперечність і яку необхідно розв'язати. Значна увага має бути приділена 
створенню морально-психологічного клімату, у якому відбувається професійна підготовка, задоволенню 
студентів від пізнавальної діяльності. 
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Леонід БАБЕНКО 

ВИКЛАДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
В  ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ В ХХ СТОЛІТТІ 

У процесі історико-політичних, соціальних, культурних рухів під час українських національно-
визвольних змагань за свободу і незалежність в ХХ столітті складалася і педагогічна система естетичного 
виховання та освіти, яка була відображенням художніх процесів та політичних катаклізмів, що відбувалися 
на арені велико-імперських перевтілень. 

Художні процеси цього часу спонукали до активності науково-педагогічного дослідження проблем 
художньо-естетичного виховання і навчання та пошуку і виробленню педагогічних шкільних систем 
естетичного виховання та художньої освіти засобами образотворчого мистецтва. 

Для визначення направлень, підходів, методик художньо-естетичного виховання засобами 
образотворчого мистецтва необхідно розглянути і проаналізувати наукові дослідження, а також програми, 
які містять у собі з даної проблеми новий матеріал порівняно з попередніми. Це дасть нам можливість 
прослідкувати загальний хід розвитку системи естетичного виховання та художнього навчання учнів. При 
цьому слід зазначити, що в силу великодержавно-імперського комуністичного режиму навчання 
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образотворчому мистецтву в українських школах здійснювалося за програмами, створеними в Росії і 
затвердженими в Москві. Так політико-ідеологічна машина через школу “кувала” своїх людей “радянський 
народ”. 

У перших програмах образотворчому мистецтву як засобу пізнання світу і ствердження людської 
особистості відводилося одне з головних місць: “Изобразительные искусства должны пропитать собою всю 
жизнь ребенка, стать для него «языком» для выражения мыслей» [20]. 

У навчальному плані шкіл 1-го ступеня для 1 та 2 років навчання мистецтву в середньому на тиждень 
відводилося 6 годин з 18, а для 3 та 4 років навчання (предметне викладання) вивченню мистецтва 
відводилося 3 з 27 і 4 з 30 годин, що складає біля 20% всього навчального часу [6]. 

У програмі з образотворчого мистецтва в трудовій школі 1921 [19] року говориться, що мистецтво 
робить життя емоційно насиченим, завдяки чому люба робота набуває творчого характеру. В ній дається 
коротка характеристика і методичні рекомендації щодо розвитку художніх здібностей учнів різних вікових 
груп. 

В цій програмі особливе місце відводиться вивченню історії мистецтва, яка призвана розвивати 
активно-пізнавальну волю підлітків [16]. 

Перша четверть ХХ століття характерна широким різноманітним художньо-педагогічним пошуком 
оптимальної системи навчання образотворчому мистецтву, направленої на художньо-творчий розвиток 
дитини. Це вимагало від мистецтвознавців, митців, педагогів досліджень не тільки мистецьких проявів, 
форм, законів, а і вивчення дитячої творчості, художньо-образної мови дитячого малюнка, 
психофізіологічної характеристики процесу сприйняття та пізнання навколишнього світу, а також 
закономірностей передачі його за допомогою художніх засобів образотворчої діяльності. Яскравим 
прикладом такої плідної роботи є монографія А.В.Бакушинського “Художня творчість і виховання (досвід 
дослідження на матеріалі просторових мистецтв)”, що вийшла в 1925 році. В цьому дослідження він, 
спостерігаючи і вивчаючи розвиток дітей, приходить до висновку, що природною необхідністю і основою їх 
діяльності є художньо-образне відображення свого сприйняття, враження, розуміння тих явищ 
навколишньої дійсності, бачення світу. Причину і коріння дитячої художньої творчості він вбачає в 
“родовому початку” і вважає, що саме природа наділила дитину здібностями, а тому необхідно тільки лиш 
створити умови для проявлення і розвитку цього природного “дару” через пізнання навколишнього світу, 
осмислення і ствердження себе в ньому, як творчої особистості [1]. 

В 1922 році в програмі вже з “малювання” передбачався не стільки художньо-творчий розвиток учнів, 
скільки заняття з ними технікою малювання різних предметів у перспективному вигляді. Метою навчання 
малюванню визначалось грамотне зображення простих предметів у трьох вимірах так, щоб в намальованій 
відповіді зображені предмети дійсно були б схожі на самих себе, а не на кривулі, зрозумілі тільки самому 
учню. Вказувалося, о при такому підході до малювання не можна від учня вимагати художнього виконання, 
а тому для здібних учнів треба організовувати додаткові заняття [17]. 

Таким чином, автори програми повністю відкидали дитячу художньо-виражальну творчість, визначали 
те, що не всі діти мають художні здібності і невсім їм необхідно займатися мистецтвом, яке є привілегією 
особливо природно обдарованих, з якими повинні проводитись окремі заняття. 

В програмі викладання малювання, креслення і ліплення в трудовій школі (семирічки) 1925 року 
відмічалося, що в зв’язку з вимогами часу до трудового виховання головна задача педагогіки – набуття 
технічних трудових навичок. А так як вміння виконувати і читати графічні зображення є необхідною 
умовою успішної діяльності, то основною задачею викладання малювання в загальноосвітній школі повинно 
бути набуття знань та навичок в області графічної грамоти, внаслідок чого і постановка викладання цієї 
дисципліни повинна нести науково-прикладний характер. “Графічна грамота” визначалася як вміння 
протокольно точно графічно і пластично передати дійсний вид конкретних явищ. Вказувалося, що 
виконання такого роду зображень – це діяльність чисто аналітичного, розсудливого, відтворюючого 
характеру, яка не допускає видозмін, перетворень або стилізації нашого сприйняття, що ідуть в розріз з 
цілями, задачами і змістом графічної та пластичної грамот, які ні в якому випадку не можуть бути віднесені 
до області мистецтва [29] 

В даній програмі намітилася технізація малюнка і виводу його із області мистецтва. Основним видом 
зображення стає технічний малюнок, що виконується за законами прямолінійної перспективи і націлений на 
набуття технічних навичок зображувальної діяльності з подальшим переходом в креслення. Так під егідою 
всезагального трудового виховання та різних повинностей створювалася інша – радянська система 
художньо-естетичного виховання засобами образотворчого мистецтва. 

Таким чином, в 20-х роках чітко визначилося 2 напрямки – образотворче і технічне малювання. Перший 
напрямок орієнтувався на творчий художньо-естетичний розвиток учнів і виходив з природного 
психофізіологічного розвитку дитини. Другий - ставив за мету навчити учнів графічній грамоті, тобто 
передачі видимого за допомогою зображення його конструктивно-геометричної основи. В даному випадку 
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емоційно-відчуттєвий фактор ніякого значення не мав, так як зображення диктувалося геометричними 
правилами креслярської побудови і задача “художника” полягала в тому, щоб за допомогою малюнка-
креслення передати проекцію зображуваного. А так як “технічний малюнок” виконується за строгими 
геометричними правилами і законами, то і навчання спрямовувалося на вивчення цих правил і законів. 

Формування художньо-педагогічної системи виховання відбувалося на фоні політико-ідеологічної 
боротьби радянського режиму за допомогою диктатури пролетаріату та терору з проявами творчих художніх 
рухів, що, звичайно, супроводжувалося аналогічним процесом ідеологічного диктату і в шкільній педагогіці. 

В програмі з “ІЗО” 1932 року намічена тенденція поєднання цих обох напрямків була лиш своєрідним 
загладжуванням гостроти проблеми та створенням необхідних умов для подальшого монопольного 
ідеологічного впливу на шкільну педагогіку. В програмі визначалося, що головна задача образотворчого 
мистецтва в початковій і середній школі – дати учням елементарну графічну грамотність як засіб 
художнього сприйняття та загальної політехнічної освіти, для чого необхідно розвивати в учнів 
спостережливість, вміння бачити, аналізувати і зображувати бачене та спрямовувати їх на вираження своїх 
думок через художній образ як шляхом графічного, так і кольорового вирішення [20]. 

Таким чином, в основу навчання образотворчому мистецтву було покладено навчання графічній 
грамоті, яка, разом з вирішенням політехнічних задач навчання, виступала тепер і як засіб художнього 
розвитку та виховання, спонукала до творчої художньо-зображувальної діяльності. Поряд з “технічним 
малюванням” дана програма передбачала і художньо-творчу зображальну діяльність, направлену на 
художньо-естетичне виховання учнів засобами образотворчих мистецтв, так як містила різні види роботи: 
вільне малювання; малювання по пам’яті і уяві; малювання з натури; ліплення і конструювання; плакат; 
шрифтову роботу; екскурсії. 

У нових удосконалених програмах середньої школи 1933 року розвивається і закріплюється розділ 
графічної грамоти, що повинен дати учням навик “читати і писати” трьохмірний простір. Цей розділ 
(технічний образ) прирівнювався до мистецтва письма, мав ціль навчити від руки (без допомоги лінійки і 
циркуля) зображувати предмет в його трьохвимірному вираженні з виявленням його конструкції, величин, 
взаємовідношень і деталей, що дають змогу судити про функціональне призначення цього предмета. 
Навчання будувалося на вивченні побудови спочатку простих геометричних форм, потім ці знання 
закріплювалися при зображенні реального предмета, речі, в формі якої можна побачити вивчені геометричні 
форми. 

При цьому в програмі відмічалося, що значення графічної грамоти не обмежується тільки зображенням 
технічного образу предмета як такого. Вона є і головною при зображенні художнього образу предмета, як 
виразник до нього свого відношення [26]. 

Таким чином, програма 1933 року, розвиваючи розпочатий рух поєднання художнього і технічного в 
образотворчому мистецтві, визнавала технічну сторону головною, підкоривши їй художню. Так художній 
образ став залежним від технічної системи зображення – в даному випадку лінійної перспективи. Внаслідок 
цього основою навчання, його ціллю стала фотографічна система відтворення навколишнього з 
визначеними своїми чіткими правилами і законами, які дуже легко піддавалися контролю і управлінню – що 
і як можна фотографувати, а що і як не можна. Все це під ідеологічним тиском зводило нанівець глибоку 
внутрішню суть мистецтва, звужуючи його до рівня технічної фотографії. І це, звичайно, виходячи з 
фотографічної техніки зображення, як реалістичне і зрозуміле, стало відповідати засадам “соціалістичного 
реалізму”. 

Прийнятий Комуністичною партією, постановою 1932 року “єдиновірний” метод “художнього” 
відображення – “соціалістичний реалізм”, був впроваджений в практику навчання і виховання дітей 
засобами мистецтва. 

Зрозуміло, що така технологічна система навчання образотворчому мистецтву має не багато спільного з 
головною задачею самого мистецтва – творення художнього образу. Тому вже в 1933 році в програмі 
“Малювання і ліплення” “художній образ” був вилучений, а навчання передбачало всього лише 
систематичну роботу по уточненню дитячих спостережень над формою та кольором і набуття ними 
необхідних навичок та вмінь користування фарбами, олівцем, пластичним матеріалом [19]. 

Так подальший напрямок художньої педагогіки базувався на оволодінні технічними навичками 
зображувальної діяльності, які набували все подавляючого характеру, і навчання приймало художньо-
технічну направленість. Все це спричинило відхід від сприйняття і вивчення мистецтва через його образну 
суть. 

Починаючи з 1937 року, предмет називається “Малювання”. Він не включає в себе ліплення і 
розглядається не як загальнорозвиваючий, а як самостійний курс професійного навчання. Програма з 
малюнка 1937 року вимагала від початкової школи дати учням вміння і навички, необхідні їм для 
грамотного зображення навколишніх предметів. Для цього вчитель шляхом систематичних завдань повинен 
навчити дітей бачити і спостерігати навколишні предмети, уточнювати їхні уявлення про форму і колір 
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предметів, озброїти їх початковими технічними навичками в роботі олівцем та фарбами і знаннями 
основних елементарних правил зображення простих знайомих їм предметів. Тому малювання в початковій 
школі повинно проводитися як систематичний самостійний курс навчання. Основним видом зображувальної 
діяльності стає малювання з натури, а методом навчання малюнку – “геометричний” [21]. 

М.М.Ростовцев, аналізуючи історію розвитку навчання образотворчому мистецтву, вказує на те, що в 
30-ті роки радянська вища школа стає на шлях навчання реалістичному малюнку, по якому, починаючи з  
40-х років, іде і загальноосвітня школа, прийнявши вироблену академією систему навчання [30]. 

Таким чином, в цей час, поряд з насадженням і ідеологічним ствердженням у мистецтві методу 
“соціалістичного реалізму”, визначалися його теоретичні основи, підбиралися зручні для ідеологічного 
контролю і управління закони і правила відтворення зображення, вироблялася педагогічна система 
“художнього” навчання. А так як вироблена академічна система навчання “реалістичному” малюнку 
основана на науковій теорії прямолінійної перспективи, то і реалістичність зображення визначалася 
законами перспективного малюнка, де передача простору та предметів в ньому також диктувалася вибраною 
системою зображення – фотографічністю. 

Звичайно, при механічному перенесенні академічної системи навчання “реалістичному” малюнку в 
загальноосвітню школу не враховувалася дитяча психологія сприйняття навколишнього, яка визначає їх 
творчу художньо-зображувальну діяльність, а виділялася тільки техніка зорового сприйняття, “поскольку 
предмет отражается на сетчатке глаза ребенка так же, как и на сетчатке взрослого человека, то ребенка 
можно с раннего возраста научить рисовать по правилам реалистического рисунка” [4]. 

Так, в програмі з малюнка 1943 року визначалося, що задачею малювання є навчання основам 
зображувальної грамоти, яка дає можливість правильно зображувати різні предмети, передаючи їх об’ємну 
форму і розміщення в просторі. При цьому вже з 3 класу малювання повинно було проводитися з 
обов’язковим урахуванням точки зору малюючого [22]. 

Необхідно звернути увагу на те, що вимоги до оволодіння учнями необхідними знаннями, вміннями і 
навичками графічної грамоти програмами з малювання ставилися занадто непосильні. В третьому класі, 
наприклад, учні повинні вміти зображувати об’ємні предмети з дотриманням пропорцій, в залежності від їх 
положення по відношенню до малюючого (на рівні горизонту, вище і нижче горизонту, фронтально і під 
кутом до малюючого), користуватися світлотінню та фарбою різної сили тону для передачі об’ємності 
зображуваних предметів [23]. По суті, це вимоги до зрілого професійного академічного малюнка. 

В типовій програмі середньої школи 1951 року вимоги з графічної грамоти розглядаються як основи 
зображувальної грамоти [28], а в основу програми 1954-55 навчального року покладено реалістичний 
малюнок [27]. Зміст же і практична направленість навчання залишилися незмінними – вивчення правил 
побудови перспективного малюнка в процесі малювання з натури фігур різної геометричної форми. 

З 1964 року предмету “Малювання” повертається попередня назва “Образотворче мистецтво”. Однак 
практична система навчання залишається незмінною – навчання реалістичному малюнку [15]. 

Слід зазначити, що в цей складний період ідеологічного диктату комуністичного режиму та обмежень в 
художньо-естетичному вихованні підростаючого покоління на Україні існували загальноосвітні школи в 
яких творчі неординарні вчителі, ризикуючи всім, навчали дітей любити свій народ, свій край, Батьківщину. 
Так, в Павлишській середній школі Онуфріївського району Кіровоградської області учні навчалися за 
своїми програмами, спрямованими на розуміння культури свого народу, розвиток відчуття краси рідного 
краю та відтворення всього цього в своїх образотворчих роботах. 

Описуючи методику художньо-виховної роботи з учнями В.О.Сухомлинський в книзі «Серце віддаю 
дітям» звертав увагу на особливу дитячу мову своєрідного образотворчого самовираження і 
самоутвердження, в якому яскраво виявляється індивідуальна самобутність кожної дитини [31, 54]. Це 
повністю протирічило існуючим на той час вимогам до викладання в школі образотворчого мистецтва. 

В книзі «Народження громадянина» В.О.Сухомлинський зазначав, що образотворче мистецтво – 
могутній засіб проникнення в життя народу і виховання душі юного громадянина було б одностороннім, 
якби він не пізнавав серцем, не відчував, не переживав тих страшних лихоліть й страждань, яких довелося 
зазнати його народові в минулому [31, 561]. 

В 1981 році виходить експериментальна програма з образотворчого мистецтва, розроблена НДІ ХВ 
АПН СРСР спільно з Спілкою художників СРСР. Автори програми знову, як на початку ХХ століття, 
звернулися до суті художнього відтворення дійсності, поклавши в основу принцип систематичного розвитку 
в учнів здібностей сприйняття художнього образу і його посильного відтворення в особистих художніх 
роботах [14]. 

Порівняно з попередніми, ця програма піднімає одне з найважливіших питань, що стоять перед 
образотворчим мистецтвом, – художнє відображення дійсності на основі формування художнього образу, 
шляхом аналітичного художньо-естетичного сприйняття явищ і об’єктів навколишньої дійсності та передачі 
їх за допомогою різних засобів вираження. 
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Вивчення конструктивних особливостей форм предметів, об’єму і просторових відношень здійснюється 
в процесі спостереження навколишньої дійсності і передачі зорових уявлень засобами різних видів 
художньо-зображувальної діяльності. Перспективні зміни різних форм у простору передаються учнями у 
відповідності до їх зорового сприйняття, рівня психологічного, фізіологічного, конструктивного, образного, 
естетичного та інших особливостей розвитку. Кінцевою метою такого навчання є передача видимої 
просторової перспективи навколишнього світу в художньо-образній формі. 

Ця програма передбачає врахування в процесі художнього навчання досягнень різних наук, які 
допомагають розкрити природну суть образотворчого мистецтва та враховувати психофізіологічні 
особливості розвитку дітей, сприйняття ними навколишнього і мистецтва, що дозволяє будувати процес 
навчання системно і цілеспрямовано. 

Прийняття і впровадження даної програми в практику загальноосвітніх шкіл спричинило руйнування 
штучно створених ідеологією рамок дозволеного, сприяло творчому пошуку як форми художнього 
вираження, так і художньо-педагогічних систем викладання образотворчого мистецтва. 

Пояснення основних задач нового підходу Головне управління шкіл Міністерства освіти УРСР 
виразило в методичному листі про викладання образотворчого мистецтва в 1986-87 навчальному році. В 
листі особливо наголошувалося, що в основі нової програми – опора на художню специфіку реалістичного 
мистецтва. Таким чином, вироблене радянським мистецтвом і педагогікою поняття реалістичності – 
фотографічності зображення, все ж таки збереглося. Хоча в педагогічних підходах до навчання вже 
враховуються форми і методи природного навчання навичкам зображення навколишнього простору і 
предметів в ньому [5]. 

Розвал комуністичної імперії і здобуття Україною свободи і незалежності відкрили національній науці 
простір для пошуку своїх пріоритетних шляхів розвитку мистецтва та художньо-педагогічних підходів до 
навчання. Однак практика показала велику інертність у шкільній справі. Хоча з шкільних програм 
образотворчого мистецтва і були вилучені ідеологічні посилання на керівну роль компартії та її постанови і 
документи, все інше залишилося без змін, було копією попередніх програм. Такими є, наприклад, повтори 
програми 1984 року з образотворчого мистецтва для 1–3 класів, що схвалена Президією Академії 
педагогічних наук СРСР і колегією Міністерства освіти СРСР [12], в перехідні 1989-й [10], 1990-й [11] та в 
1994-ому роках [9]. А також повтор програми з образотворчого мистецтва, схваленої Президією Академії 
педагогічних наук СРСР і колегією Міністерства освіти СРСР, 1986 року для 5–7 класів [24] в перехідному 
1990-ому [13] та в 1991-ому роках [25]. 

За роки розбудови незалежної України відбувається творчий педагогічний пошук своєї системи 
художньо-естетичного виховання і освіти. Так, вийшли авторські програми для загальноосвітніх шкіл з 
образотворчого мистецтва, розроблені Л.М.Любарською, М.І.Резніченком та О.М.Протопоповою [7], 
О.Д.Соронович, О.С.Печеняк [3], та художньої праці, розроблені В.М.Вільчинським [18], В.П.Тименком [8]. 
Всі ці програми, в цілому, базуються на національній своєрідності української культури і мистецтва, що 
відповідає вимогам сьогодення. Ці програми не ставлять конкретної кінцевої задачі навчання в старій 
інтерпретації “реалістичного відтворення навколишнього”, але все ж таки, їх система практичних занять 
зберігає вироблену методику навчання фотографічної передачі сприйняття навколишнього простору. І це не 
знімає проблеми, а, навпаки, загострює її, адже втрата орієнтирів, кінцевого результату такого навчання 
вимагає визначення і теоретичного обґрунтування нових орієнтирів, задач тощо. 

В нових політико-історичних умовах зняття комуністичної ідеологічної цензури і тиску на мистецтво 
виникають умови для пошуку і створення своєї своєрідної національної мистецької форми та педагогічної 
системи навчання образотворчому мистецтву. 
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24. Программы средней общеобразовательной школы. Изобразительное искусство. 5–7 классы.– К.: Радянська 

школа, 1986. 
25. Программы средней общеобразовательной школы. Изобразительное искусство. 5–7 классы.– К.: Освіта, 1991. 
26. Программы средней школы (городской и сельской). 5–8 года обучения. Вып. 7.– М.: Учпедгиз, 1933. 
27. Программы средней школы на 1954–55 учебный год. Рисование.– М.: Учпедгиз, 1954. 
28. Программы средней школы. Рисование.– М.: Учпедгиз, 1951. 
29. Программы-минимум единой трудовой школы 1 и 2 ступени. Вып. 2.– Л., 1925. 
30. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе.– М. 
31. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т.3. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до 

сина. К., «Рад.школа», 1977. 

Галина КОНДРАТЕНКО, Людмила БАБІЧ 

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА ОСНОВІ 
ГУМАНІСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Постановка проблеми.  
У сучасній Україні інтенсивний розвиток педагогіки вищої школи пов'язаний з Болонським процесом, 

який спрямовує увагу вчених, педагогів, методистів на особистість студента, що виховується у відкритому 
культурному просторі завдяки організованому педагогічному впливу й власним, самостійним зусиллям. 
Актуальним питанням є теоретичне вивчення змісту й нової  організації  навчально-виховного процесу 
університету. Цей процес повинен містити найважливіший елемент самореалізації і  прогресивного 
формування студента як особистості  – активне засвоєння науки й культури з одночасним засвоєнням 
засобів гармонізації елементів набутої культури згідно з гуманітарним ідеалом людини. Гуманістична 
спадщина видатного українського педагога В.О.Сухомлинського містить наукову і практичну основу для 
формування гуманітарного світогляду молоді, що робить її безцінною виховною базою для вузівської 
педагогіки. Існує багаторічна національна традиція  виховання молодих педагогів на засадах науково-
гуманітарної теорії В.О.Сухомлинського, на його педагогічному досвіді. Але у зв’язку з поширенням в 
Україні мережі університетів класичного типу з’являється необхідність більш універсального підходу до 
підготовки молодих спеціалістів, бо не всі вони готуються за педагогічним напрямом. Навчальні плани, за 
якими сьогодні ведеться підготовка студентів класичних університетів в Україні, обов’язково містять 
дисципліни гуманітарного циклу, але їхній психолого-педагогічний компонент значно зменшено. Тому стає 
актуальною проблема знаходження додаткових резервів гуманітарно-педагогічного виховання студентів 
класичних університетів. У сучасних умовах є те, що має об’єднати пошуки педагогів-учених, які працюють 
в університетах, – це гуманізація всіх компонентів вищої освіти та зміна поглядів на сам процес виховання 
студентської молоді. Виховання – це не тільки процес зовнішнього впливу на студента, а саморозвиток, 
самовираження особистості, коли студент є дійсним суб’єктом виховання. Саме на такому розумінні завдань 
виховання молоді ґрунтується педагогічна теорія В.О.Сухомлинського. Необхідність її дослідження 
посилюється потребою узагальнень історичної ретроспективи розвитку гуманістичної педагогіки і, зокрема, 
творчої спадщини В.О.Сухомлинського, оскільки науковий аналіз та об’єктивна оцінка нагромадженого ним 
досвіду гуманістичного виховання дає змогу повніше й глибше оцінити його теоретичне й практичне 
значення, визначити нові проблеми реалізації гуманістичних ідей педагога в ХХІ столітті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема гуманізації суспільства і виховання є спільною для філософів, соціологів, психологів і 

педагогів, бо ці поняття є багатоаспектними, що зумовлюється поліструктурністю і поліфункціональністю 
людського життя і діяльності в суспільстві. Для з’ясування філософських аспектів феномена гуманізму 
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велике значення мають праці філософів: І.С.Кона, Г.Л.Тульчинського, А.Ф. Лосєва, І.А.Зязюна, В.Біблера.  
Велике значення мають праці дослідників Б.Г.Ананьєва, Л.І.Божович, Л.С.Виготського, О.М.Леонтєва, 
К.К.Платонова, С.Л.Рубінштейна, М.В.Матюхіної, В.В.Давидова, В.С.Ілліна, П.М.Якобсона, 
Ю.М.Кулюткіна, Г.С.Сухобської, Н.В.Кузьміної, К.Роджерса та інших, у яких окреслено підходи до 
гуманізації виховання і навчання  людини, розглядається проблема внутрішніх рушійних сил формування 
особистості взагалі. 

В історії педагогічної думки ідея гуманізації навчання й виховання знайшла свою практичну реалізацію 
у педагогічних системах Я.А.Коменського, Ю.Г.Песталоцці, Жан-Жака Руссо, Г.С.Сковороди, 
Л.М.Толстого, К.Д.Ушинського, Я.Корчака, А.С.Макаренка. Гідним продовженням їхніх прогресивних 
поглядів є творча спадщина В.О.Сухомлинського. Посилання на гуманістичні ідеї видатного педагога можна 
знайти майже в кожній статті сучасних педагогів-дослідників. Зокрема, у статті О.Любар  і Д.Федоренко  
«Предтеча нової зорі педагогічної думки України» актуалізується думка Сухомлинського, що ідея людяності 
найперше реалізується через розвиток усіх потенційних інтелектуальних і фізіологічних можливостей 
дитини, а також підкреслюється глибоке знання народної педагогіки Сухомлинським та її розвиток [3, 5–8]. 
Значний внесок у вивчення наукового доробку педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського зробили вітчизняні 
вчені І.А.Зязюн, В.Г.Бутенко, Г.М.Кондратенко, В.Л.Федяєва, Є.С.Барбіна, М.Я.Антонець, Л.С.Бондар, 
М.С.Вашуленко, В.Я.Волошина, І.Є.Остапйовський, О.Б.Петренко, Г.М.Сагач, Л.В.Ткачук, А.С.Бик, 
М.Боришиєвський, Ю.В. Новгородська та інші. 

Побудова педагогіки гуманності, “індивідуальності і варіативності”  відбувається завдяки копіткій 
роботі сучасних українських вчених, педагогів і психологів: І.Д.Беха, С.У.Гончаренка, В.Г.Кузя, 
О.Я.Савченко, О.В.Сухомлинської, М.Д.Ярмаченка, О.В.Киричука та інших. 

Однак, як показав аналіз філософської, психологічної, педагогічної і методичної літератури, 
комплексно проблема використання науково-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського для гуманізації 
виховання і навчання студентів університетів не вивчалася. Тому предметом  нашого дослідження є ідеї 
Василя Сухомлинського щодо гуманізації виховання молоді і напрямки їхнього втілення в практику 
виховання студентів класичних університетів. 

Метою статті є аналіз науково-практичного досвіду гуманізації виховання молоді у творчій спадщині 
В.О.Сухомлинського, розкриття його значення для сучасного класичного університету, виділення  способів 
впровадження гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського в навчально-виховну практику роботи Херсонського 
державного університету. 

Результати дослідження.       
У дослідженні ми виходимо з концептуальних засад, які відіграють значну роль в організації навчально-

виховного процесу  університету ХХІ століття, а саме: педагогічний оптимізм, віра в можливості кожного 
студента,  атмосфера доброзичливості, емоційного комфорту як гуманізація соціально-педагогічної  
взаємодій, створення умов для переживання студентами успіху на шляху освіти та професійного 
становлення. Методологічною основою дослідження є: Державна національна програма “Освіта (Україна 
ХХІ століття)”, ключові положення сучасної теорії особистості: гуманістичні принципи розвитку людини, 
що стверджують значущість і цінність кожної особистості  [  1 ]. 

На сучасному етапі розвитку вищої освіти ускладнилися проблеми виховання студентів у зв’язку зі 
змінами потреб людини, її соціальними прагненнями й ціннісними орієнтирами. У період глибоких 
економічних і соціально-політичних перетворень в Україні великого значення набуває гуманізація різних 
сфер життя людини і, насамперед, сфери її освіти і виховання. У сучасній вищій школі потрібне духовне 
оновлення педагогічного процесу, яке  відбувається тоді, коли цей процес стає гуманістичним. Гуманізація 
університету сприятиме утриманню студентами моральних висот, глибокому усвідомленню таких понять, як 
честь,  добро, людяність. Про необхідність надання освітнім закладам   моральної і професійної свободи, 
вільного й відповідального вчинку у своїх працях неодноразово наголошував В.Сухомлинський. 

В.О. Сухомлинський придавав велике значення вихованню і становленню справжньої Людини, 
Громадянина, Спеціаліста, Вчителя-гуманіста. У творі “Сто порад учителеві” він називає учительську 
професію людинознавством, зазначаючи, що об’єктом праці вчителя є найдорожче у світі – людина, 
найтонші сфери духовного життя особистості, яка формується. Педагог писав: “Радість творчої праці, 
повнота життя завдяки творчості – до цього прагне кожна культурна, освічена людина. Питання про те, як 
розкрити свої здібності в благородній справі виховання молодого покоління, як знайти себе в цій, одній з 
найцікавіших, найскладніших, найгуманніших спеціальностей – хвилююче питання” [4, 419]. 

Уже в перших своїх публікаціях у районній газеті “Ударна праця”, обласній “Кіровоградська правда” 
Сухомлинський звертався до питань роботи школи, вчителів, учнів. З 1949 року став друкуватися в 
центральних виданнях “Радянська освіта”, “Учительская газета”, з 1952 року – в “Народном образовании”, 
“Семья и школа”, “Советская педагогика”, у німецькому виданні “Die neue Schule” та інших. Разом за 1945–
1952 роки Сухомлинським було опубліковано 97 праць з проблем роботи школи, у тому числі такі, як 
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“Краща вчителька” (1948 р.), “Майстерність” (1949 р.), “З практики директора школи”, “Майбутні вчителі” 
(1950 р.), “Обида молодых учителей” (1952 р.) та інші [5, 11–17]. 

Отже, вже в перші повоєнні роки своєї педагогічної діяльності Василь Олександрович уважно вивчав та 
узагальнював передовий педагогічний досвід роботи школи, вибудовував теоретичні основи творчої 
професійної діяльності на гуманістичних принципах доброти, поваги особистості, перевіряв теоретичні 
положення у своїй творчій педагогічній роботі. 

Гуманістична основа в спадщині педагога ґрунтується на положеннях про безумовну неповторність і 
цінність людини, її індивідуальну свободу й гідність, на створенні умов для всебічного розвитку особистості 
й щастя кожної людини. Педагогічне його кредо – безмежна любов до дітей (“Чим важча дитина, тим більше 
я її люблю”), педагогічний оптимізм (“Кожна дитина хоче бути хорошою, талановита і повинна бути 
щасливою”), прогнозування виховання справжньої людини, громадянина, спеціаліста, сім’янина. 

Одним із складників гуманістичної системи Сухомлинського є вимоги до діяльності вихователів: 
- знати дитину – без знання душі, прагнень, можливостей дитини – виховання сліпе;  
- любити дітей і кожну дитину такою, якою вона є, проектуючи в ній краще, захищаючи її від лихого, 

навчаючи бути щасливою; 
- поважати дитину, її гідність, бо кожна дитина неповторна; 
- вірити в дитину, в її талант до певної діяльності, у добре її начало (“Вір в людину і вона буде 

людиною!”); 
- розуміти дитину – “відчуття дитинства”, “стати дитиною”; 
- дбайливо ставитися до природи й духовного світу дитини, бо вона – неповторний світ. Не боятися 

бути ласкавими, душевними, доброзичливими; 
- розвивати почуття власної гідності дитини, піклуватися про її всебічний розвиток; 
- залучати дитину до життя і діяльність інших людей, починаючи з рідних і близьких; 
- мудра влада вихователя над розумом і серцем дитини, її друга й порадника, захисника від бід життя, 

прикладу в житті й діяльності. 
Основи цих вимог можна перенести на виховання і професійну підготовку кожної людини, творчого 

спеціаліста й гуманної особистості. Отже, винятково важливу роль у професійному становленні вчителя як і 
спеціаліста з іншої спеціальності відіграють його ідейно-політичні, моральні і ділові якості, любов і повага 
до людей, толерантність, наполегливість вимогливість, постійне самовдосконалення. Звертаючись до учнів, 
Сухомлинський писав: “Пам’ятай, що без праці людина вироджується… праця – нелегка справа… Знай, що 
майстерність безмежна… Виховуй у собі майстра, умій бути невдоволеним тим, що ти вже зробив. Є сотні 
спеціальностей, всіма ними ніколи не оволодієш. Оволодівай чим-небудь одним, але оволодівай так, щоб 
бути господарем у своїй справі… Радість праці – це самовираження в праці… радість праці, трудова 
творчість, пошуки самого себе, трудове самовиховання – усе це можливе лише в тому разі, коли в праці 
розкривається індивідуальність” [4, 612–614]. 

Проблеми розвитку творчої особистості, підготовки всебічно розвинутих висококваліфікованих 
спеціалістів на основі гуманної спадщини В. Сухомлинського досліджувало багато вчених, таких, як 
М.Антонець, М. Богуславський, В. Буряк, Л. Бондар, В. Деркач, І. Зязюн, Н. Калініченко, М. Мухін, 
О.Савченко, О. Сухомлинська, І. Ткаченко, В. Хайруліна та інші. Але педагогічна спадщина педагога-
гуманіста невичерпна. 

Гуманістичні ідеї В. Сухомлинського виховання справжньої людини, громадянина, спеціаліста широко 
використовуються в навчально-виховному процесі Херсонського державного університету. В центрі уваги – 
студент як людина, особистість, майбутній спеціаліст. В університеті 10 інститутів і факультетів, де 
готуються спеціалісти різних професій, серед них майбутні вчителі початкової школи, гуманітарних наук, 
фізики і математики, трудового навчання тощо. Крім того, йде підготовка спеціалістів з економіки, 
соціології, психології, екології, культури і мистецтва, правознавців та інших. Отже, крім загального 
розвитку й становлення особистості майбутнього спеціаліста вищої кваліфікації, треба враховувати 
особливості майбутньої професійної діяльності кожного студента. 

Так, на інженерно-технологічному факультету на заняттях з психолого-педагогічних дисциплін з 
невичерпної педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського особлива увага звертається на проблеми 
становлення особистості вчителя-майстра (з працями “Сто порад учителеві”, “Серце віддаю дітям”, 
“Розмова з молодим директором школи” – розділ “Важкі діти”, з іншими студенти знайомляться на ІІ курсі). 
Детально вивчають студенти систему трудового навчання і виховання в Павлиській школі (праці 
“Народження громадянина”, “Павлиська середня школа” – розділ “Наші традиції”, розділ VI “Трудове 
виховання” інші). Студенти роблять відповідні конспекти цих творів, виступають на семінарах, 
використовують ці матеріали в курсових роботах з педагогіки та психології. У тематиці курсових робіт 
студентів 2-го курсу значне місце займають теми, пов’язані з педагогічною спадщиною В. Сухомлинського 
(“В. Сухомлинський про вчителя і сьогодення”, “Трудові традиції в Павлиській школі та в сучасних 
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навчальних закладах”, “Батьківська педагогіка В. Сухомлинського” тощо). Другокурсники беруть активну 
участь у студентських наукових конференціях на факультеті та в університеті, присвячених творчості 
видатного педагога. 

Чимале м’ясце аналіз і вивчення педагогічної спадщини В. Сухомлинського займають на заняттях зі 
студентами ІІІ–V курсів ІТФ. Так, на заняттях з історії педагогіки студенти роблять доповіді, у яких 
порівнюють педагогічну систему В. Сухомлинського з ідеями й системами передових педагогів світу. 
Цікава була доповідь студента ІІІ-го курсу про порівняння роботи Павлиської і Сахнівської (авторської 
школи О.А. Захаренка) шкіл. Студент 5-го курсу робив доповідь “Розвиток творчості учнів Павлиської 
школи і в досвіді роботи І.П. Волкова” (на заняттях спецкурсу “Нові педагогічні технології”). 

У випускних роботах студентів V-го курсу, де наукові керівники доц. Г. Кондратенко, В. Блах, 
обов’язково є параграфи, у яких аналізуються творчі ідеї великого педагога. Так, цього навчального році в 
магістерській роботі В Кохан “Педагогічна творчість вчителя: теорія, історія, навчально-виховна практика” 
параграф був присвячений досвіду роботи В. Сухомлинського, де проаналізовано понад 20 праць автора. У 
магістерській роботі О. Свіщевої “Проблеми сімейного виховання в історії педагогіки” використано більше 
30 робіт В. Сухомлинського, проведені бесіди з учнями школи на відповідні теми (“Десять заповідей “Не 
можна” В. Сухомлинського”, “Розуміння життя, добра і зла в ньому”, “Ставлення до батьків, рідних, 
близьких” та ін.). 

Студенти ІТФ беруть активну участь в університетській олімпіаді з педагогіки і займають вже декілька 
разів призові місця. 

У навчально-виховній роботі зі студентами факультету фізики, математики та інформатики теж 
достатня увага приділяється ознайомленню з творчою спадщиною В. Сухомлинського як на заняттях з 
психології та педагогіки, так і в науково-дослідній роботі. Для студентів-фізиків пропонується використання 
праць В. Сухомлинського про розвиток творчих і розумових здібностей учнів, проведення 
експериментальної роботи, методика педагога про зв'язок навчання з життям, із спостереженнями над 
природою (“300 уроків природи”) тощо. Студентам рекомендується ознайомитися з методичними 
рекомендаціями “Використання праць В.О. Сухомлинського в процесі викладання фізики в середній школі”, 
працею Г.К.Настасьєва, Д.І.Пащенко  “Невичерпне джерело: В.О. Сухомлинський про дитячу технічну 
творчість” та іншими. Так, у випускній роботі “Використання цікавого матеріалу на уроках фізики” один з 
параграфів присвячений використанню ідей В. Сухомлинського при викладанні фізики в школі.  

Студенти-математики знайомляться з ідеями В. Сухомлинського з методики диференціації навчання, 
розвитку розумових здібностей учнів, шляхами зв’язку математичних завдань зі спостереженнями в 
природі, наукою і технікою, творчістю дітей. Так, у магістерській роботі К. Семічевої “Спадщина 
В.О. Сухомлинського як основа гуманізації індивідуального підходу до учнів на уроках математики” 
(2004 р., керівник доц. Кондратенко Г.М.) в параграфі “Основні положення гуманістичних основ 
індивідуалізації навчально-виховного процесу в роботах В. Сухомлинського” проаналізовано біля 20 робіт 
педагога і роботи інших дослідників з теми. Зокрема, його роботу з 107 дітьми малоздібними до 
математики: для них Сухомлинський створив “Задачник для тугодумів”, “Задачник для неуважних”, 
розвивав роками їх розум через серце і руки дитини. Про свій задачник для неуважних він писав: “Я склав 
спеціальний задачник для цих дітей. У ньому – близько 200 задач, взятих головним чином з народної 
педагогіки. Кожна з цих задач – це захоплююча розповідь… розв’язати таку задачу означає передусім 
міркувати, думати” [4, 450]. Це задачі-загадки, задачі-жарти, задачі-спостереження. Була продумана система 
диференціації навчання та оцінювання учнів, бо “мозок людський – величезне чудо природи. Але 
становлення цього чуда відбувається насамперед під впливом виховання. Це тривалий, одноманітний, 
пекельно складний і болісно важкий посів, насіння якого дає паростки тільки через декілька років. Ця праця 
вимагає також виняткової поваги до особистості” [4, 590]. Студенти широко використовують бібліографічні 
видання [5], [6], [7], твори Сухомлинського, сучасні дослідження із впровадження ідей педагога в 
навчально-виховний процес. 

Особливої уваги потребують студенти, які навчаються в інституті історії, психології та соціології, 
майбутня професійна діяльність яких безпосередньо пов’язана з розв’язанням гуманітарних проблем у 
процесі розуміння та  інтерпретації різних історичних, соціальних процесів. Щодо майбутніх соціальних 
працівників і соціальних педагогів, то їхню діяльність взагалі неможливо відокремити від гуманізму, що 
виявляється не тільки як принцип свідомості, але й як  людяність  в усіх виявах поведінки, гуманний вибір 
при проектуванні добродіянь, взаємодопомоги, співробітництва та самовизначення людини. Це є цілісний 
компонент взаємопов’язаних загальних і конкретних, духовних і предметно-практичних форм їхньої 
моральної діяльності, результати якої сприяють виявленню і розвитку гуманістичного потенціалу людської 
індивідуальності. Вони постійно у своїй діяльності  керуватимуться моральними нормами й повинні бути  
адаптованими до соціуму. Для розвитку гуманізму студентів цих напрямів підготовки доцільно 
систематично звертатися до теоретичних позицій і практичного досвіду В.О.Сухомлинського при 
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викладанні гуманітарних дисциплін. Зокрема, з досвіду роботи Херсонського державного університету 
можна навести приклади використання аналізу творів В.О.Сухомлинського при вивченні таких дисциплін, 
як педагогіка, історія педагогіки, психологія, соціальна педагогіка, етика, естетика, основи етики та 
психології сімейного життя, конфліктологія та основи кризових ситуацій, система соціально-педагогічної 
роботи з населенням, соціально-педагогічний тренінг тощо. 

Ми вважаємо доцільним  ознайомлення студентів з такими творами В.О.Сухомлинського, як  
“Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості”, “Павлиська середня школа”, “Серце віддаю дітям”, 
“Народження громадянина”, “Як виховати справжню людину”, “Розмова з молодим директором школи”, 
“Людина неповторна”, “На нашій совісті – людина”, “Людина – найвища цінність” та іншими [4].  Для 
поглиблення моральної освіти й для формування знань про основи системи гуманістичного виховання 
особистості й педагогічну етику. Моральна освіта припускає розкриття сутності моральних цінностей у ході 
лекцій, бесід, диспутів, зустрічей, конференцій, розв’язання різних ситуацій. В.О.Сухомлинський дав власне 
тлумачення поняттям: гідності, добру, совісті, справедливості, честі, щастю, обов’язку, людяності, що 
лежать в основі гуманізму людини [9, 115], [11; 76–77],  [12, 28, 219]. 

Оскільки моральні поняття усвідомлюються особистістю  як у раціональній, так і в емоційній формі 
(добро, зло, відповідальність, гідність, совість), студентам пропонуються тренінги з використанням 
педагогічних ситуацій з досвіду В.О.Сухомлинського, на яких акцент робиться й на формуванні моральних 
почуттів. Адже саме нерозвиненість, черствість, грубість моральних почуттів нерідко бувають причиною 
конфліктів між людьми. Тому майбутніх спеціалістів слід навчити розуміння людських стосунків, 
співпереживання й  співчуття, передати їм педагогічне кредо Василя Олександровича Сухомлинського – 
безмежну любов до дітей, педагогічний оптимізм, повагу до людини. Для соціальний педагогів потрібні 
практичні заняття, на яких вони знайомляться з методикою гуманістичного виховання людини словом, 
прикладом, стимулюванням, спеціальною організацією діяльності та гуманної поведінки, а також з 
методикою морального самовиховання. Доцільно ознайомити студентів з впорядкованою 1990 року дочкою 
педагога Ольгою Василівною Сухомлинською “Хрестоматію з етики”. Творчість В.О.Сухомлинського 
містить твори, що безпосередньо стосуються гуманістичної педагогіки вищої школи, зокрема, виховання 
вихователя.  

Отже, у роботі зі студентами ХДУ використовуються різні методи і форми із залучення їх до вивчення і 
застосування на практиці педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського: 

- праці педагога використовуються на лекціях, семінарських заняттях, при підготовці курсових і 
випускних робіт; 

- студенти беруть участь у науково-практичних конференціях в університеті, республіці з тематикою 
ідей Сухомлинського, публікують відповідні статті [15], [16], [17]; 

- неодноразово викладачі зі студентами фізмату, ІТФ були на екскурсії у Павлиші; 
- викладачі виступають перед студентами і вчителями зі спогадами про зустрічі з В. Сухомлинським, 

про відвідання Павлиської школи; 
- студентами використовуються праці педагога при проходженні педпрактики в школі; 
- вивчається досвід шкіл Херсонщини, які працюють за ідеями Сухомлинського; 
- студенти беруть активну участь у Міжнародному конкурсі студентських робіт “Ідеї 

В.О.Сухомлинського в ХХІ столітті”. Так, студентка О. Бабіч  2000 р. зайняла перше місце за роботу 
“Гуманістичне виховання В.О.Сухомлинського: теорія, практика, сьогодення”. Студентка О.Сараєва в 2001 
р. зайняла перше місце за роботу “  Гуманістичні основи системи індивідуального підходу до учнів у 
спадщині Василя Сухомлинського і проблеми школи сьогодення ”. Студентка Л. Бутенко  2002 р. зайняла 
перше місце за роботу “Гуманістичні цінності сімейного виховання у творчій спадщині В. Сухомлинського: 
теорія, досвід, впровадження”. 

Дві останні випускниці вже стали кандидатами педагогічних наук, тема дисертації О.В. Сараєвої 
“Педагогічна система В. Сухомлинського у вітчизняних дослідженнях (історіографічний аспект)”. 

Відповідна робота із впровадження ідей В. Сухомлинського проводиться на базі шкіл Херсонщини. У 
цій роботі активну участь беруть і студенти університету. Так, для педагогічної громадськості Херсонщини 
за три місяці 2003 року були проведені на базі кафедри педагогіки та психології такі заходи: – круглий стіл 
“Погляди В. Сухомлинського на педагогічний процес” (Г.М.Кондратенко  виступала з доповіддю 
“В.Сухомлинський – людина, вчитель, вчений”), засідання школи класних керівників “Сім’я в історико-
педагогічному аспекті” (доповідь Кондратенко Г.М. “В. Сухомлинський про виховання дітей у сім’ї та 
проблеми сьогодення”), обласний зліт юних краєзнавців Херсонщини “Моя земля – земля моїх батьків” 
(доповідь Г.М. Кондратенко “Цікаві матеріали про життя і творчість нашого земляка педагога-новатора 
В.Сухомлинського”). На всіх цих заходах були присутні й виступали з доповідями студенти університету. 

Спираючись на психологічні теорії таких психологів, як П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, Н.Ф.Тализіна, 
Д.Б.Ельконін, у деяких вищих педагогічних закладах освіти організовано  вивчення фундаментальних знань 
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про людину.  Але сьогодні на людинознавство відводиться приблизно один процент навчального часу 
університету. Діяльність із засвоєння людинознавства має риси виховного процесу, який організовується у 
межах широкого кола діяльності. На лекціях, семінарах з психолого-педагогічних дисциплін та в період 
педагогічної практики студенти глибоко вивчають педагогічну літературу, написану В.О.Сухомлинським, 
яка надає можливість майбутньому вчителю спілкуватись із високою культурою автора. За допомогою 
культурної інтерпретації педагогічних творів В.Сухомлинського студент успішно розв’язує сучасні складні 
гуманітарно-педагогічні  питання. Адже у творах В.Сухомлинського є безліч прикладів гуманітатарної 
організації педагогічного процесу, побудованого на взаємодовірі між учителем і вихованцями, на розумінні 
дитячої душі педагогом, на взаємостосунках за принципами високої людської моралі, на реальному 
педагогічному гуманізмі. 

Висновки. Проведене дослідження проблеми дає змогу нам зробити ряд висновків: 
1. Відзначається актуальність використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського в становленні 

спеціаліста в класичному університеті. 
2. Ознайомлення студентів із системою роботи і науковою спадщиною Сухомлинського сприяє 

вихованню справжньої Людини, Громадянина, Сім’янина. 
3. При використанні ідей педагога-гуманіста необхідно враховувати особливості спеціалізації 

студентів. 
4. Треба впроваджувати різні форми й методи для творчого пошуку студентів щодо спадщини 

В.О.Сухомлинського. Зокрема, через читання спецкурсів, міжфакультетські конференції студентів і 
викладачів, конкурси робіт в університеті, спільні заходи університету зі школами Херсонщини. 

5. Труднощі у впровадженні досвіду роботи Сухомлинського в університеті: скорочення годин на 
психолого-педагогічні дисципліни; відсутність кафедри педагогічної майстерності (яка була з 1984 р.), не 
читається відповідний курс “Педагогічна майстерність вчителя” навіть для майбутніх учителів; недостатньо 
видань праць В. Сухомлинського в бібліотеці, відповідних методичних матеріалів; недостатній обмін 
досвідом наукових пошуків викладачів вузу і шкіл області тощо. 

6. Перспективи подальших розвідок напряму: 
- розширення тематики курсових і випускних робіт студентів на основі ідей В. Сухомлинського; 
- залучення студентів до участі в університетській конференції до 90-річчя В. Сухомлинського; 
- впровадження тематики міжфакультетських досліджень за ідеями педагога (наприклад, тема 

“Розвиток творчих здібностей учнів на заняттях фізико-математичних дисциплін і трудового навчання”). 
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Лариса ПЕРЕВОЗНИК  

СОЦІАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ 
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

В умовах зростання бездуховності, аморальності та цинізму на всіх рівнях суспільства (і не лише 
українського), думки про потребу суспільства у вихованні більш досконалої, а можливо й ідеальної (у 
В.О.Сухомлинського – всебічно розвиненої, комуністичної) людини, звучать дійсно актуально. Ця потреба – 
закономірність та необхідність пошуків нових підходів до проблеми виховання, яка не вирішується 
десятиріччями. Як показує практика виховання, установки на виховання лише індивідуалізму, установки на 
виховання виключно колективізму особистості особливої результативності у вихованні не принесли. 
Говорячи про актуальність думок В.О.Сухомлинського саме в цій частині його педагогічної системи, треба 
зазначити, що справа не в тому, що він був занадто заідеологізованим чи заполітизованим вченим свого 
часу. Є великі спадщини світового значення, зокрема спадщини Конфуція, Аристотеля  (останній жорсткий 
прихильник рабства, розробник системи покарання рабів і в той же час автор класичної теорії демократії). 
Українські дослідники порівнюють спадщину В.О.Сухомлинського із творчими доробками представників 
національної творчої еліти [5, 13]. На такі спадщини і твори час впливає позитивно і цілюща сила їх ідей 
саме з плином часу все більш стає очевидною. А їх просторова та часова обмеженість виступає лише 
тимчасовою ознакою і аж ніяк не впливає на значення висловлених ідей. Немає жодної потреби щось 
„притягувати” з думок В.О.Сухомлинського до сучасності. Він їй повністю відповідає і навіть випереджає. 

Чому він так запав „до душі” дослідникам та педагогам в деяких країнах південно-східної Азії? Багато 
точок зору. Але автор висловлює свою. У традиції східної цивілізації панує максимальна гармонія людини і 
природи. У В.О.Сухомлинського схожа ідея: любов до природи, соціальна природа – це оточення, соціум, 
що має ідеальні механізми впливу на індивіда. Виховання в комуністичному оформленні – це і ідеальне, і 
одночасно ідеалізоване та ідеологізоване виховання. В.О.Сухомнинський вірив у можливість повної 
гармонізації стосунків індивіда, особи, та соціального оточення і розробив досить ефективні важелі цієї 
гармонізації. Такий ракурс бачення проблеми, навіть з огляду на демократизацію, вестернізацію чи 
глобалізацію будь-якого сучасного суспільства, зокрема й українського, виглядає як такий, що має право на 
існування. 

Незважаючи на численні публікації, проблема ролі та значення соціальних зв’язків у вихованні 
підростаючого покоління за педагогічною системою В.О.Сухомлинського досліджена недостатньо. 

Метою статті і є дослідження цієї проблеми під кутом зору соціології. 
Методологічними засадами вивчення ролі соціальних зв’язків та їх впливу на виховання особистості 

учня виступають твори класиків західної соціологічної науки: Е.Дюркгейма, К.Зіммеля, К.Манхейма, 
Ф.Тьоніса та інших. Зокрема, це ідеї Е.Дюркгейма, який надавав зв’язку педагогіки та соціології особливе 
значення. Так, він указував, що „виховання – явище головним чином соціальне як за своїми функціями, так і 
за походженням, і, відповідно, педагогіка залежить від соціології сильніше, ніж від будь-якої іншої науки” 
[1, 245]. 

Соціальні зв’язки сучасною соціологічною наукою розуміються як вся сукупність чинників, які 
обумовлюють спільну діяльність людей у конкретних умовах місця і часу в ім’я досягнення конкретних 
цілей [9, 126]. 

Соціальні зв’язки установлюються на досить тривалий період часу, незалежно від соціальних та 
індивідуальних якостей окремих осіб. Це різноманітні зв’язки індивідів один з одним, а також їх зв’язки з 
явищами та процесами навколишнього світу, що складаються в результаті різноманітної колективної, 
практичної діяльності цих індивідів. Логічно, що сутність соціальних зв’язків виявляється у змісті та 
характері соціальних дій особистостей, тобто, як говорить Е.Дюркгейм, у соціальних фактах. За 
Е.Дюркгеймом соціальні факти „необхідно розглядати як речі” [1, 40], а вивчаючи вплив соціальних фактів 
та явищ на особистість, можна встановлювати стійкі причинно-наслідкові зв’язки у суспільстві. Влив 
соціального на індивіда виступає сферою соціології і підтверджує ту думку, „що виховання має на меті 
створити соціальну істоту; на ній, відповідно, можна побачити в загальних рисах, як утворилася істота в 
історії. Але тиск, який щохвилинно відчувається дитиною, є не що інше, як тиск соціального середовища, 
яке намагається сформувати її по своєму образу і яке має своїми представниками та посередниками батьків і 
вчителів” [1, 34]. 

Е.Дюркгейм різноманітні вияви соціального називає колективним і віковим, наділеним особливим 
авторитетом, який люди ”внаслідок виховання звикли поважати і визнавати” [1, 36]. Воно є результатом 
спільного життя і особливої енергії, якій воно зобов’язане колективному походженню, коли „всі серця 
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б’ються в унісон” і ними „рухає одна і та ж сила і в одному і тому ж напрямку. Кожного залучають всі” 
[1, 36]. 

Е.Дюркгейм установив, що існують соціальні факти анатомічного, морфологічного порядку (щільність 
населення, шляхи сполучення, характер поселень і т. д) та духовного (колективні уявлення, релігія, моральні 
цінності і т.п.). Думки та ідеї про соціальне, як властивість людського життя, яке формується в процесі 
колективної життєдіяльності, в різних аспектах  розвивали Г.Зіммель та К. Манхейм. Так, Е.Зіммель 
розробляв проблеми взаємозв’язку змісту соціального та форм усуспільненості (сім’я, соціальна група, 
суспільство), а в культурі суспільства вбачав процес узагальнення, в якому возз’єднуються всі „об’єктивні 
чинники з їх конкретним змістом” [2, 456].  

К.Манхейм, розвиваючи думки стосовно зв’язку соціології, педагогіки та психології та вказуючи на 
соціальні зміни в суспільстві, підкреслював, що „Роль соціології полягає, в першу чергу в тому, що вона 
допомагає вчителеві подолати  ізольованість та обмеженість схоластичної концепції освіти, орієнтуючи 
навчання на потреби суспільства” [7, 466], а знання соціологічної інформації обов’язково „зобов’язаний 
враховувати вчитель, якщо він прагне дати своїм учням не абстрактну освіту, а хоче виховати їх для життя в 
існуючому суспільстві” [7, 465]. 

П.Сорокін називав людину „дивною інтегральною істотою” і своєю інтегральною соціологією 
аргументовано доводив, що соціокультурні характеристики не наслідуються біологічно, а набуваються в 
процесі взаємодії з людьми, серед яких людина народжується, виховується і отримує освіту. Його вираз: 
„Життя серед собі подібних” став афористичним. 

За часів В.О.Сухомлинського соціологія як наука була представлена епізодично, тому сумнівно, щоб 
відомий педагог був ґрунтовно знайомий з працями представників класичної та сучасної західної соціології. 
Але в роботах В.О.Сухомлинського соціальні зв’язки учнів постають як навчально-виховна система, в 
центрі якої знаходиться особистість учня. Без перебільшення, вони органічно вписуються в класичне 
розуміння соціологічною наукою системи соціальних зв’язків. Родове поняття соціології „соціальне” прямо 
чи опосередковано пронизує всю педагогічну систему відомого педагога. Це дає підстави проводити певні 
аналогії та паралелі між його педагогікою гуманізму і загальної соціологію та соціологією освіти й 
виховання. 

Слід зауважити, що дослідники спадщини великого педагога завжди зазначали, що в центрі уваги його 
педагогічної системи знаходиться дитина і учнівський колектив, в який вона входить. Але аналізуючи 
літературу з цієї проблеми, автор звернула увагу на той факт, що питанню формування особистості учня 
через колектив та його соціальні зв’язки в роботах дослідників не завжди приділялась належна увага. Так, 
автор установила, що на попередній міжнародній конференції, присвяченій 85-ій річниці з дня народження 
В.О.Сухомлинського, дослідники цю проблему розглядали опосередковано. Скоріш за все, це відображає 
ситуацію в науці п’ятирічної давнини і є наслідком зміщення центру уваги самого суспільства того часу з 
колективного на індивідуальне. 

Проблема впливу соціального на особистість, співвідношення соціального та індивідуального 
вирішувалась Е Дюркгеймом через солідарні, об’єднуючі зв’язки, які в примітивних суспільствах 
здійснюються через механічну солідарність, а в розвинутих суспільствах, на основі розподілу праці, – через 
органічну солідарність. 

В.О.Сухомлинський соціальну проблему взаємостосунків між особою та суспільством вибудовує через 
педагогіку гуманізму, в основі якої перебувають взаємовідносини між особою та колективом на мікрорівні і 
включає їх у макрорівень, в соціум більш високого порядку, в суспільство, з усім його багатством 
об’єктивних, суб’єктивних та змішаних соціальних зв’язків. 

У своїй праці „Серце віддаю дітям” В.О.Сухомлинський про виховну роботу, яку він ще лише 
передбачає творчо узагальнити, передбачливо пише: „Життя класного колективу, про який буде йти мова 
нижче, не відірване від життя шкільного колективу. У багатьох випадках я торкаюсь форм і методів 
виховної роботи в рамках усієї школи. Але це я роблю лише для того, щоб яскравіше показати класний 
колектив, так як саме зміст виховної роботи в класі є найважливішою умовою успіху всього шкільного 
виховання” [13, 19]. 

З позицій соціології завдання, які покладені на колектив за виховну поліфункціональну дію, у 
В.О.Сухомлинського носять характер соціальних та більш тісних, взаємообумовлених і взаємозалежних – 
соцієтальних зв’язків. 

Система соцієтальних зв’язків виступає як організована сукупність різних форм соціальних зв’язків, які 
згуртовують індивідів і групи індивідів в єдине функціональне ціле, тобто в суцієтальну систему [9, 127], 
якою і є Павлиська середня школа. 

Теоретичні підвалини системи В.О.Сухомлинського ґрунтуються на розумінні сутності соціального, 
соціального буття, соціальних законів, соціальних стосунків, соціальної сутності людини, мотивації 
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соціальної поведінки людини, людського соціуму як соціальної системи, співвідношення соціального та 
індивідуального та інших 

Особливої уваги педагог надавав філософському, соціальному, психологічному та педагогічному 
підходам у розкритті соціальних зв’язків та соціального взаємовпливу особистості учня і учнівського 
колективу. І що особливо важливо, так це те, що він не лише бачив, відчував і теоретично обґрунтовував цей 
вплив, але й виявляв та передбачав соціальні зміни, перспективи розвитку суспільства і вплив цих змін на 
людину майбутнього. 

Досліджуючи проблеми взаємодії спільноти та суспільства Ф.Тьоніс виділяє два типи волі: сутнісну та 
виборчу і відповідно до них – два типи соціальних стосунків, які і знаходяться в основі регуляції соціальних 
взаємодій: общинні, емоційно-персоніфіковані та деіндувідуалізовані, раціональні і різноманітні 
модифікації цих стосунків. У В.О.Сухомлинського перші представлені розробкою різноманітних соціальних 
зв’язків: лінія  „батьки – діти”, вся сім’я з трьома поколіннями, батьківська турбота про дітей та материнська 
любов, дружні стосунки в сім’ї, розуміння дітьми понять дружба,  любов до батьківщини та отчого дому. 
„Добро і зло відкриваються перед дитиною, – говорить В.О.Сухомлинський, – уже в тому, яким тоном 
звертається батько до матері, які почуття виражають його погляди, рухи” [13,25]. Особливе місце в цій 
системі соціальних зв’язків посідає любов до рідної природи, всього живого. 

Другого типу соціальні зв’язки представлені безпосереднім учнівським колективом: класом, 
колективом учнів та колективом школи, активною діяльністю учнів у цих колективах, різноманітними 
дорученнями, які виконують учні, різними формами їх залучення до загальносуспільних справ. Свідченням 
цього є і альбом (і не один), який започаткував В.О.Сухомлинський у своїй школі, як своєрідна ілюстрація 
духовного розвитку колективу школи, і в якому кожна дитина, могла продемонструвати свою причетність 
до загальних справ колективу: за своїм бажанням могла б намалювати любимий куточок довкілля, а Вчитель 
записував там коротеньке оповідання.  

Систему соціальних зв’язків у педагогіці В.О.Сухомлинського можна охарактеризувати на підставі 
соціологічного підходу, як і соціальну систему в цілому, з п’яти основних позицій. 

По-перше, це взаємодія особистостей, кожна з яких виступає носієм індивідуальних якостей і 
спрямована на розвиток індивідуального в особистості. 

Ще в ті роки В.О.Сухомлинський своїми творами робив ставку на творчого вихованця Павлиської 
школи, на виховання тих якостей, які в наш час отримали назва креативних, а кількісно і якісно в роботах 
західних філософів та соціологів отримали назву: людський, і не так давно, соціальний капітал (Ф.Фукуяма). 
„Завданню піднесення людини я завжди прагнув підпорядкувати життя дитячого колективу як часточки 
суспільства”, – писав В.О.Сухомлинський [13, 93]. 

Індивідуальна неповторність, розкриття та утвердження творчих здібностей кожної дитини, вияви у 
кожному вихованці неповторного, притаманного лише йому, таланту, особливої грані (сьогодні ця якість 
зазначається широко вживаним словом „харизма”) – саме в цьому вбачав великий педагог покликання 
кожного вчителя. 

У своїх роботах В.О.Сухомлинський постійно апелює до понять: „особа”, „особистість”, „індивід”, 
„індивідуалізм” тощо і розкриває їх значення в соціальних зв’язках конкретної людини. На думку 
дослідника Г.В.Калмикова, В.О.Сухомлинський, переконливо доводить, що визнання соціальної сутності 
людини не передбачає розчинення індивідуального буття в соціумі, не передбачає перетворення соціальних 
стосунків у самостійну реальність, що існує нібито відокремлено від індивідуальної діяльності й над нею 
(3,8).  Важко не_погодитись з цією тезою, адже індивідуальність кожного учня, розвиток його самобутності, 
в своїй гуманістичній системі В.О.Сухомлинський ставив понад усе. Він указував на те, що „виховання 
виходить з такого дуже важливого принципу людяності: немає людини, в якій не були б закладені задатки і 
можливості для того, щоб вона проявила себе в житті, насамперед у творчій праці, неповторною, 
самобутньої красою, талантом” [13, 81]. На цьому рівні, за В.О.Сухомлинським, діють особистісні зв’язки, 
об’єктом яких виступає індивід з його свідомістю та діями. 

По-друге, соціальна система – це групова взаємодія, в основі якої знаходяться ті чи інші загальні 
обставини (в даному випадку це село Павлиш, клас, учнівський колектив і т.д.) і пов’язана з поняттям 
соціальної групи: клас виступає малою соціальною групою, а старшокласники входять до великої соціальної 
групи – молоді та до її молодшої когорти. Ф.Тьоніс зазначав, що „будь-яка хвала сільському життю завжди 
пов’язана з тим, що там спільність між людьми є сильнішою і живішою: спільнота – це тривале й 
достеменне сумісне життя… Відповідно до цього саму спільноту треба розуміти, як живий організм…” 
[14, 19]. 

Саме так розумів В.О.Сухомлинський учнівський колектив і писав: „Колектив – це не якась безлика 
маса. Він існує як багато індивідуальностей” [11, 472], „дитячий колектив…виховує справжню людину, 
кожний бере близько до серця радощі і прикрощі товариша” [12, 545]. Колектив за В.О.Сухомлинським 
ґрунтується на багатьох принципах, але в першу чергу, на ставленні людей один до одного, відчутті кожного 
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співучасником загальних справ, здатності колективу бути вихователем для дітей та на інших, соціальних 
зв’язках і прицнипах, які являють собою цілісну систему. 

В.О.Сухомлинський особливої уваги надавав учнівському колективу в плані згуртованості та 
відповідальності особистості за долю колективної справи, за колективний успіх і ставив ці риси на чільне 
місце. Ці думки великого педагога перегукуються з думками Ф.Тьоніса, який вважав „спільність духу, як 
взаємозв’язок життя свідомого” [14, 27] і цю властивість вважав найвищою ознакою спільності. 

По-третє, соціальна система розуміється, як соціальна взаємодія, яка має своїм наслідком формування 
соціальних стосунків, взаємовідносин між людьми. У В.О.Сухомлинського відносини на різних рівнях 
соціальних зв’язків, а особливо в колективі, ґрунтуються на гуманізмі, вихованні добра та людяності в 
людях. Сам у всьому творець добра В.О.Сухомлинський розробив цілісну систему принципів людських 
взаємозв’язків на високих моральних засадах, що визначають їх багатоплановість на сутнісне багатство. Цей 
спектр принципів включає сприйнятливість особи до оцінки колективом її діяльності, взаємоповагу між 
суб’єктами: індивід–колектив та відповідальність почуття обов’язку за свої дії, служіння високим ідеалам та 
інші. В.О.Сухомлинський розробив низку принципів та закономірностей соціальних стосунків між 
особистістю, вихованцем, та колективом в трудових, громадських, моральних, інтелектуальних та виховних 
відносинах. 

По-четверте, систему соціальних зв’язків можна уявити як ієрархію соціальних позицій (статусів), які 
займають особистості, включені в діяльність даної соціальної системи, та соціальних функцій і ролей, які 
вони виконують на підставі даних соціальних позицій. Це дає уявлення про соціальну організацію та 
ефективність її функціонування, що конкретно виявляються в цілому в загальних показниках успішності та 
дисципліни учнів Павлиської школи. Соціальні зв’язки спочатку, на думку К.Манхейма, формують „моделі 
мислення”, а з часом відтворюють соціальні ролі, тобто зразки поведінки, як позитивного, так і негативного 
змісту. Не секрет, що в нинішній Україні, наша молодь живе цінностями іншої держави, яка практично 
володіє інформаційним простором і насаджує свої соціальні зразки та кумири. З’явився досить привабливий, 
на думку окремої частини молоді, образ успішного заробітчанина – гастарбайтера. 

За передбаченням В.О.Сухомлинського, кожен учень, навіть якщо він і мало сумлінний, повинен 
перебувати в різноманітних соціальних зв’язках із своїми товаришами. Це все досягається через систему 
індивідуальних доручень від вчителів, класних керівників та громадських організацій. Тобто моделювання 
результативності та ефективності соціальних зв’язків в цілому виступає характерною ознакою педагогічної 
системи В.О.Сухомлинського. 

По-п’яте, соціальна система – це сукупність норм і цінностей, які визначають характер і зміст поведінки 
та діяльності елементів даної системи і має ознаки соціального інституту, типу культури та культурних 
норм. Центром педагогічної системи В.О.Сухомлинського виступає виховання високої моральності, віри в 
людину, людську чесність і гідність. За часів В.О.Сухомлинського не було поняття „загальноцивілізаційні, 
загальнолюдські цінності”, але саме духом загальнолюдського і пронизана система морального виховання 
Вчителя. Він сам вірив і намагався донести свою думку до учнів, їх батьків та вчителів, про те, що „…у 
наших людських відносинах є велике і прекрасне” [10, 339], високе, піднесене, соціальне та моральне, що 
виступає водорозділом між людиною і нелюдом, відповідальні почуття громадянськості, які у 
В.О.Сухомлинського виступають втіленням самих високих його ідей. 

Зростання людської агресії в українському суспільстві і в дитячих колективах зокрема, понукає 
суспільство вже сьогодні шукати причини цього зростання у втраті тих соціальних зв’язків на які звертав 
особливу увагу В.О.Сухомлинський. У свій час ще К.Манхейм зазначав, що в розвитку моральності може 
проявитися гірше, а саме те, „що нікчемна людина того типу, який ми показали як символ 
диспропорційності в розвитку духу і душі…з допомогою… технічних засобів вона надає людям свій образ і 
тим самим збільшує цей тип людини в мільйони разів” [7, 309]. Дослідниця проблем агресії Б.Крейхі вбачає 
причини такої агресивної поведінки дітей та молоді у зростанні загальної агресії, у зростанні цілої низки 
ключових подразників людського суспільства, серед яких політичне, расове, структурне, інформаційне 
насилля тощо [6, 114–160]. Більш гостро, ніж будь-коли, в Україні стоїть проблема самотності та 
асоціальності дітей шкільного віку. 

Недавнє дослідженні Київського інституту проблем управління ім.Горшеніна „Майбутнє України 
очима дітей” засвідчило, що українські діти співчувають дорослим, хочуть допомогти Україні вийти з кризи, 
дають рекомендації, що треба робити, щоб жити в державі стало безпечно та інше. Діти відстоюють мир і не 
сприймають жодного насильства чи авторитарного управління. 

Чимало дітей нарікає на те, що вчителі не професійні і не вміють поводити себе з дітьми. Про 
психологічний дискомфорт у школі говорить майже кожен другий учень. Діти нарікають не на матеріально-
технічну базу школи, а на вчителів, їхню неповагу до дітей і зазначають, що деякі вчителі не люблять дітей 
[8,1; 5]. Так самі учні в рік дев’яносторіччя з дня народження В.О.Сухомлинського відповідають на питання 
щодо актуальності спадщини В.О.Сухомлинського. 
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Але ж і самі діти безпощадно і жорстоко відносяться до самих себе. Інше дослідження українського 
Інституту соціологічних досліджень ім.О.Яременка за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 
показало, що палять 70% першокурсників ПТУ, 55% – першокурсників вузів, 50% – десятикласників, 40% – 
восьмикласників. 

Разом із тим, щодня і щотижня пиво п’ють 15% шестикласників та більш ніж 50% першокурсників 
ПТУ. Принаймні раз у житті були п’яними 20 % шестикласників та 70% першокурсників ПТУ. За останні 
чотири роки вживання вина серед підлітків різного віку зросло майже в 2,5 рази. Крім того, як мінімум 1–2 
рази в житті наркотики вживали 35% юнаків та 15% дівчат–першокурсників ПТУ і відповідно 25% та 15 % 
першокурсників вузів, а також 15,5% десятикласників [15,2]. 

Якщо деякі сучасники, критикуючи В.О.Сухомлинського, роблять „закиди”, щодо його 
заполітизованості, то це ж саме зробити в бік представників класичної західної соціології практично 
неможливо. „Між виявами волі різних людей існують різноманітні стосунки, кожен із таких стосунків являє 
собою обопільний вплив, який справляє або чинить одна сторона й терпить або сприймає інша”[14, 17]. Цій 
тезі Ф.Тьоніса щось аргументоване протиставити дійсно неможливо. 

Колектив у В.О.Сухомлинського виступає не як надбання соціалізму, а як результат закономірної 
соціальної еволюції людини. Це підтверджується порівнянням ідей великого педагога та думок з ідеями 
фундаторів класичної і сучасної західної соціології. 

Таким чином, соціальні зв’язки в педагогічній системі В.О.Сухомлинського, за допомогою яких учень 
через учнівський колектив засвоює соціальний досвід суспільства, ґрунтуються на фундаментальному 
соціологічному розумінні засадничих основ суспільного життя. В.О.Сухомлинський на правах сучасника 
присутній у навчально-виховному процесі різних типів навчальних закладів незалежної України. У новому 
ракурсі осмислення і розуміння. 
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Людмила ПОТЄХА, Леся КІНДЕЙ 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи пріоритетним 
напрямком початкової ланки освіти є формування у дітей розвинених творчих здібностей за допомогою 
вивчення рідної мови та володіння словом у всіх сферах комунікації. Зокрема, Державним стандартом 
початкової загальної освіти визначено, що мета і завдання навчального предмета „Українська мова” в 
початковій школі полягає не лише в опануванні грамоти та основ мови, а насамперед у мовленнєвому 
розвитку молодших школярів, тобто у формуванні вмінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, 
типах і стилях мовлення. Розвиток мовлення набуває статусу провідного принципу навчання рідної мови. 
Нові програми, підручники, навчально-методичні комплекси з української мови для початкових класів 
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передбачають реалізацію провідного принципу курсу – розвиток мовлення, комунікативних умінь і 
можливостей молодших школярів, що ґрунтується на засвоєнні ними відповідних мовленнєзнавчих понять. 

У зв’язку з цим актуальним виявляється дослідження наукових праць видатного українського вченого 
Василя Сухомлинського, у яких порушено проблеми формування мовлення молодшого школяра та вказано 
шляхи їх розв’язання. 

Аналіз публікацій. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського привертала і продовжує привертати 
увагу науковців і педагогів-практиків. Різноманітним аспектам вивчення педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського з питань мовної освіти присвячені праці сучасних учених-методистів – А. Богуш, 
М. Вашуленка, О. Савченко, які є актуальними для розвитку педагогічної науки і практики [1, 2, 8]. 

Методист Л. Мамчур зазначає, що в сучасній школі при вивченні мови реалізуються обґрунтовані саме 
В. О.Сухомлинським загальнодидактичні та специфічні принципи: науковості; доступності; свідомості; 
міцності й системності знань; наочності; зв’язку теорії з практикою; взаємозв’язку вивчення мови й 
літератури. Крім того, вчений сформулював найважливіші загальнопізнавальні та загальномовленнєві 
вміння і навички, якими учень повинен оволодіти в процесі навчання мови: мислити, порівнювати, 
протиставляти, визначати незрозуміле; висловлювати ставлення до побаченого, спостерігати за довкіллям, 
уміти писати твори-розповіді; вільно, виразно, свідомо говорити; уміти користуватися художньою та 
довідковою літературою; досить швидко і правильно писати [4]. 

У багатьох науково-методичних публікаціях описано шляхи впровадження досвіду Василя 
Сухомлинського у навчально-виховний процес сучасної школи (В. Годлевська, Є. Коваленко, 
А. Постельняк, Л. Ткаченко, Г. Чорна). Розглядаючи особливості роботи над казкою, Л. Варзацька у 
посібнику „Методика розвитку зв’язного мовлення молодших школярів” подає методичні рекомендації 
щодо навчання дітей складати казки за початком та за власними спостереженнями з використанням 
методики В. О. Сухомлинського [5]. 

Новітні підходи до методики навчання рідної мови за дидактичною системою Василя Сухомлинського 
запропоновано у працях Р. Гришиної, К. Жарко, В. Лозової, Є. Михєєвої, І. Осадченко. 

Мета статті – дослідити погляди В. О. Сухомлинського на роль слова у навчально-виховному процесі 
та проаналізувати можливості творчого використання ідей видатного педагога стосовно навчання рідної 
мови та розвитку мовлення молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу. У системі шкільних предметів В. О. Сухомлинський надавав найбільш 
важливого значення рідній мові. Звертаючись до учнів та молоді, він писав: „Знай, бережи, збагачуй велике 
духовне надбання свого народу – рідну українську мову. Це мова великого народу, великої культури” [10]. 

Спостерігаючи за роботою учнів, аналізуючи її, видатний педагог визначив час оволодіння кожним 
умінням: коли та у якому класі працювати над його виробленням; обґрунтував необхідність поєднання 
окремих умінь і навичок, важливість дотримання принципів послідовності і доступності у процесі їх 
формування. 

Суть методичної системи Василя Олександровича полягає також у раціональній організації уроків 
мови, впровадженні нових їх типів: уроків мислення, уроків повторення, систематизації вивченого; уроків 
розвитку мовлення. 

У своїх працях учений-методист підкреслював, що ефективність уроку залежить від якості роботи 
вчителя: необхідно так продумувати завдання, щоб його змогли виконати всі учні, бажано самостійно. З 
цією метою варто добирати кілька варіантів завдань, передбачати час на обдумування, осмислення, щоб 
більшість дітей закінчила роботу перед початком виконання наступного завдання. 

Пізнати практичну цілеспрямованість знань учнів допомагають активні методи: спостереження, вправи, 
різноманітні види творчих робіт. На думку педагога, вивчення матеріалу методом спостереження з 
використанням індивідуальної самостійної роботи забезпечує високий рівень самостійності учнів, 
напружену розумову діяльність і їх участь у „відкритті правила, визначення” [4]. 

Чільне місце серед засобів навчання, за В. О. Сухомлинським, посідає слово вчителя: „Тонкість 
внутрішнього людського світу, благородство морально-емоційних відносин, – пише педагог, – не утвердиш 
без високої культури словесного виховання” [12]. Особистість учителя розкривається перед учнями в 
єдності слова і дії, оскільки наставник виявляє себе, свою культуру, моральність, рівень розвитку, своє 
ставлення до вихованців передовсім у слові. Низький рівень словесної культури, за словами педагога, 
свідчить про низький рівень педагогічної культури, оскільки такі вихователі знають лише кілька завдань 
словесного звертання до дітей, до яких належать дозвіл, заборона, засудження. Мистецтво виховання 
передбачає володіння мистецтвом спілкуватися, висловлювати свої думки, впливати на внутрішній світ 
людини. 

Учений був не лише видатним педагогом-практиком, алей талановитим лінгвістом, який розумів, що 
вивчення мови в умовах білінгвізму не стільки полегшує, скільки ускладнює оволодіння нормами певної 
мови. 
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Окрім того, у наукових працях Василя Сухомлинського міститься низка цінних висновків та 
рекомендацій стосовно вмілого використання у процесі педагогічної діяльності вчителя всіх інтонаційних 
багатств мовлення, його мелодики. 

Педагог був переконаний, що виховання словом – найбільш слабке і вразливе місце школи, тому 
вимагав від учителів майстерного володіння мистецтвом слова. Однак сучасні експериментальні 
дослідження свідчать, що в більшості вчителів виникають значні мовленнєві труднощі. Основними 
недоліками мовлення є монотонність, беземоційність мовлення, відсутність навичок виразного читання; 
загальний тон мовлення, паузи не мають належного смислового навантаження. Типовими недоліками є 
невиразна дикція, невміння знайти оптимальний для конкретної ситуації варіант темпу, тембрового 
забарвлення, гучності, логічного наголосу. 

Великого значення надавав педагог ролі слова також у процесі формування особистості. Проблему 
виховання дітей засобами слова він вважав однією з найбільш гострих і найбільш життєвих. Для нього слово 
було головним у вихованні моральності, воно органічно поєднувалося з трудовою діяльністю, з естетичним 
впливом на дитину. 

У статті „Слово рідної мови” В. О. Сухомлинський з натхненням пише про рідну мову як найбільше 
духовне багатство, завдяки якому народ передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і 
традиції. Рідне слово, вважав педагог, є тим невичерпним джерелом, з якого дитина отримує найперші 
уявлення про навколишній світ, про родину, про свій край. Педагог наголошував, що людина, яка байдуже 
ставиться до своєї мови, не може бути патріотом своєї землі, бо патріотизм починається з тієї пісні, що 
співала мати над колискою. Він зазначає: „Любов до Батьківщини неможлива без рідного слова. Тільки той 
може осягнути своїм розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі 
рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою, як добрим ім’ям своєї родини” [11]. 

Красу і велич, силу і виразність рідного слова Василь Олександрович вважав найважливішим засобом 
впливу на дитину, облагородження її душі. Слово в педагога ставало знаряддям, за допомогою якого він 
відкрив дітям очі на багатство навколишнього світу. За його переконанням, слова служать не тільки для 
того, щоб ними щось повідомляти. „Слова – це вогники, – пише він, – які допомагають дітям побачити щось 
незрівнянно вище і значніше, ніж повсякденний світ особистого життя, – Вітчизну, народ, його історичну 
долю, його сподівання і надії, боротьбу, ідеологію, художнє втілення людських думок і пристрастей, слово 
вчителя має бути зверненням до думки й почуття. Так твориться духовне життя особистості в процесі 
навчання, яка відіграє найголовнішу роль у розвитку розуму, моральності, вольових сил і становлення 
характеру учня” [9]. 

Виховання словом, за глибоким переконанням Василя Сухомлинського, – це найскладніше у педагогіці. 
У праці „Як виховувати справжню людину” він підкреслює свою переконливу віру у могутню, безмежну 
силу слова вихователя. Слово він порівнює з найтоншим і найгострішим інструментом, яким педагоги 
повинні вміло торкатися сердець своїх вихованців. На його думку, тонкість внутрішнього дитячого світу, 
благородство морально-емоційних взаємин не можна утвердити без високої культури словесного виховання. 

Як уже зазначалося, В. О. Сухомлинський по-особливому ставився до уроків мови: викладати цей 
предмет повинні, за його словами, найбільш здібні вчителі. 

Педагог відкидав думку про те, що мова належить до „сухих” навчальних предметів. Він говорив, що 
„засушують” її бездарні вчителі своїми недосконалими уроками, байдужістю до рідного слова. 

У системі інтелектуального, естетичного та духовного розвитку дітей В. О. Сухомлинський великого 
значення надавав організації їх літературно-творчої діяльності, вважаючи за необхідне не лише 
цілеспрямовано формувати вміння і навички творчої літературної діяльності, а й передусім виховувати 
потребу в цій діяльності. 

На думку В. Сухомлинського, найбільш сприятливий період оволодіння рідною мовою – шостий рік 
життя дитини. Багаторічний досвід переконав педагога, що розвиток творчих здібностей дитини залежить 
насамперед від того, наскільки правильне, внутрішньо багате, емоційно насичене її мовлення. 

Видатний педагог був переконаний, що активна розумова діяльність є своєрідним містком, що з’єднує 
мову й думку, тому у процесі такої діяльності повинні яскраво відбиватися й осмислюватися відношення та 
взаємозв’язки між предметами та явищами дійсності. 

Школярі, які навчалися у „Школі радості” Василя Сухомлинського, сприймали слово не тільки слухом, 
а й зором: „Ми йшли в природу – в ліс, в сад, на поле, луг, берег річки – слово ставало в моїх руках 
знаряддям, за допомогою якого я відкривав дітям очі на багатство навколишнього світу. Відчуваючи, 
переживаючи красу побаченого і почутого, діти сприймали найтонші відтінки слова, і через слово краса 
входила в їхні душі. В дітей з’являлося бажання розповісти про красу” [10]. 

Як свідчить досвід учителів, які працюють за методикою В. Сухомлинського, складати твори-мініатюри 
діти можуть навіть у період дошкільної підготовки, оскільки сприйняття довкілля, краси рідної природи в 
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них досить гостре й активне. Природа дитячого мислення схильна до творчості. Для розвитку творчих 
здібностей дитина має висловлюватися про побачене, відчуте, пережите. 

Свої оригінальні уроки мислення серед природи вчитель будував як уроки рідної мови, бо враження від 
довкілля найбільше сприяють розвитку мислення і мовлення. За В. О. Сухомлинським, головна мета 
вивчення мови в школі – розвиток мовлення. Починаючи з молодших класів, педагог навчав замислюватися 
над значенням і вживанням слова, його вихованці вели „Словесну скриньку” – зошит, куди записували нові, 
цікаві й образні слова і вирази, щоб потім використовувати їх у своїх висловлюваннях. 

Розвивати творчу уяву, образне мовлення учнів молодшого шкільного віку, за працями 
В. О. Сухомлинського, можна, лише враховуючи вікові особливості дітей; поступово впливаючи на їх 
почуття, уяву, фантазію; проводячи уроки зв’язного мовлення серед природи; підтримуючи віру дітей у свої 
творчі сили. 

У творах педагога розкриваються також шляхи формування творчої уяви дітей. Для цього необхідно 
навчати їх спостерігати за довкіллям; учити спільно з однокласниками переживати бурхливу радість, 
сприймати образи навколишнього світу, оскільки емоційна насиченість сприйняття є духовним зарядом 
дитячої душі; розвивати й удосконалювати їх уміння розповідати, описувати, міркувати безпосередньо під 
час проведення уроків розвитку мовлення [10]. 

На думку вченого, те, що колективно спостерігають школярі, важливо одухотворити казкою, поезією, 
мелодією, поєднати із драматизацією, словесним і графічним малюванням. Процес споглядання він 
рекомендував поєднувати з елементами предметно-практичної, ігрової та дослідницької діяльності. Завдяки 
такій інтегрованій діяльності загострюється сприймання краси, активізується думка. 

Наслідуючи досвід Василя Сухомлинського, вчителі сучасної початкової школи організовують 
колективне сприймання так, щоб діти відчували потребу пильно придивлятися до навколишнього, помічати 
навкруги дивне і загадкове. 

Кожна дитина у ході колективного розмірковування не тільки сприймає побачене, почуте, а й вкладає в 
образ індивідуальні риси уяви, мислення, додає до реального щось від фантазії. Це і є художній поетичний 
елемент мислення. 

Скеровуючи колективну дитячу творчу діяльність, учитель має заохочувати творчі знахідки одних, 
уточнювати образні вислови інших, пропонувати свої варіанти і водночас постановкою проблемних завдань 
залучати дітей до колективного оцінювання дібраних мовних засобів [7]. 

Таким чином, зацікавлюючись творенням образних висловлювань, учні прагнуть віднайти виразне, 
доцільне, точне, врешті – самобутнє. 

У Павлиській середній школі В. О. Сухомлинський та його однодумці створили чітку систему роботи з 
розвитку мовлення учнів, запровадивши проведення нового типу уроків – уроків мислення. На них діти 
вчилися висловлювати свої враження від побаченого і почутого під час захоплюючих мандрівок у природу. 

Уроки мислення серед природи, уроки під блакитним небом – є вічним джерелом розвитку дитячого 
розуму, фантазії, словесної творчості. Великий педагог прагнув, щоб яскраві образи рідної землі живили 
свідомість дитини впродовж усіх років навчання, щоб закони мислення вперше розкривалися не перед 
класною дошкою, а серед поля, на лузі, біля річки, в гаю. 

Краса навколишньої природи, радість спілкування з нею допомагала учням дібрати відповідну словесну 
форму для вираження отриманих почуттів і переживань. 

У процесі експериментального дослідження колективом Павлиської школи було розроблено методичне 
забезпечення уроків мислення серед природи; удосконалено засоби і прийоми розвитку уяви, словесної 
творчості. 

Педагогічні погляди видатного педагога були покладені в основу розробки сучасної методики розвитку 
зв’язного мовлення молодших школярів. В умовах сучасної реформованої початкової школи вони творчо 
впроваджуються для формування в учнів інтересу до слова, відчуття його образних значень, розуміння 
різноманітності словникового багатства рідної мови, захоплення творчим процесом за допомогою слова, 
отримання задоволення від перших самостійних вдалих літературних спроб. 

Предметом особливої уваги вчителя повинно бути формування вмінь обмірковувати весь хід свого 
висловлювання, вести робочі нотатки під час самостійних роздумів. Тому педагог сам пояснює способи 
підготовки до майбутнього монологу (усного чи письмового), розмірковуючи разом із своїми вихованцями, 
спонукає їх замислитися над запитанням, подає алгоритм підготовки до такої творчої діяльності [7]. 

Учений-практик розробив чіткі рекомендації щодо розвитку мовленнєвої і творчої діяльності школярів 
різних вікових груп, особливу увагу зосереджуючи на початковій ланці освіти. 

Розвиток творчої уяви, на думку В. Сухомлинського, передусім забезпечується роботою над 
створенням казок. Складання казки дає простір для розвитку творчих здібностей дитини. Багаторічний 
досвід учителів Павлиської школи переконує, що складання казок позитивно впливає на розвиток творчих 
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можливостей учнів, зближує їх з природою і життям, сприяє вихованню спостережливості. За такою 
творчістю пожвавлюється навчальний процес, інтенсивніше відбувається і всебічний розвиток дитини. 

Робота над казкою є початковим етапом у розвитку творчих можливостей кожного. Однак складанню 
учнями казок передує велика підготовча робота. Оскільки творчий процес відбувається переважно особисто, 
то і кожний етап розвитку літературних здібностей на основі складання казок, поряд із узагальненими 
настановами, передбачає обґрунтовану індивідуальну психолого-педагогічну роботу з кожним учнем 
окремо. При цьому найголовнішою проблемою стає пошук індивідуальних стимулів названої діяльності. 
Таким стимулом може стати будь-яка спонука – від похвали, словесного заохочення, високої оцінки 
діяльності до зразків інших творів, музичного чи поетичного фону [6]. 

Використовуючи досвід Василя Сухомлинського, вчитель-методист Л. М. Шевченко допомагає учням 
створити перші казки через визначення основних напрямків розвитку думки. Подив учителя перед красою, 
сила його фантазії передаються дитині та збуджують її духовні сили. У свідомості школяра немов 
прокидаються слова, раніше почуті чи прочитані, наповнюються новим змістом – народжуються образи. 

У процесі складання казок діти вчаться передавати емоційні образи, створені уявою не лише за 
допомогою слів, а й за допомогою малюнків. Кожна дитина розповідає про те, що намалювала. У процесі 
колективної творчості повинні поєднуватися графічні й словесні образи. Слід зауважити, що дуже важливо 
розвинути у дитини вміння бачити незвичайне навколо себе, уміти фантазувати й складати цікаві історії та 
казки. 

У творчих лабораторіях сучасної початкової школи розвиваються думки Василя Сухомлинського щодо 
навчання дітей шестирічного віку. Зокрема, з метою розвитку в них зв’язного мовлення та навчання 
складати казки педагоги пропонують такий вид роботи, як записування казок у вигляді плану-схеми (моделі) 
або сюжетних малюнків. 

Даний прийом передбачає використання для розвитку творчої уяви і фантазії дітей „еталонів-
замінників” та „кружечків-символів” (білий кружечок – це зайчик, кружечок жовтого кольору може 
асоціюватися в уяві дітей з квіткою, м’ячиком, сонцем; у квадраті діти можуть побачити будинок, замок, 
школу; порівняння двох паличок різної довжини і співвідношення їх з чимось із навколишнього світу 
викликає в дітей бажання висловитися, про щось розповісти, скласти невеличкі сюжети). Пізніше можна 
пропонувати дітям готові моделі або схематичні зображення птахів, людей, будинків, тварин, дерев, за 
якими вони складають свої казки. 

Поки діти ще не навчилися писати, можна записувати казки у вигляді малюнків-схем людей і лише 
потім за своєю моделлю розповідати казки чи оповідання. Спочатку діти малюють усю послідовність 
основних дій сюжетним малюнком, але після неодноразового пояснення і демонстрації якнайшвидше 
замальовують свої блоки моделі казки на задану тему. Так діти засвоюють цей вид запису. Тож на кінець 
року плани-схеми (моделі) стають більш структурованими, а розповіді – більш детальними, послідовними, 
зв’язними [3]. 

Аналізуючи процес навчання творчої діяльності учнів за системою В. О.Сухомлинського, 
Л. О. Варзацька розмежувала найважливіші стимули словесної творчості дітей: постійна взаємодія 
колективної, групової та індивідуальної діяльності учнів на різних етапах побудови монологу; використання 
інтегрованих засобів емоційного впливу (малювання, спостереження за явищами природи, драматизації); 
вичленення способу дій у процесі побудови твору [5]. 

Отже, ідея В.О.Сухомлинського про необхідність створення для молодших школярів системи творчої 
діяльності має не лише теоретичне, а й практичне значення на сучасному етапі розбудови національної 
школи. Його невеличкі художні твори не тільки збагачують словниковий запас дітей, розвивають зв’язне 
мовлення, пам’ять, увагу, а й сприяють вихованню у молодших школярів кращих людських рис, морально-
етичних якостей. На вміщених у підручниках з рідної мови оповіданнях і казках В. О. Сухомлинського діти 
вдосконалюють уміння працювати з текстом: висловлюють свою думку; пояснюють його назву; знаходять 
зачин та кінцівку; добирають заголовок; складають свої власні твори. 

Казки, створені дітьми, є, за В. О. Сухомлинським, цілим світом, який визначає зміст і спрямованість 
думок, почуттів, переживань, а робота над складанням казок є могутнім засобом розвитку уяви учнів. 

Висновок. Таким чином, виконане дослідження свідчить, що використання спадщини 
В. О. Сухомлинського на уроках рідної мови є важливим та необхідним, оскільки: 1) В. О. Сухомлинський 
зробив посильний внесок у розробку наукових основ методики викладання рідної мови, обґрунтував 
найважливіші принципи навчання мови; розробив систему загальнопізнавальних і загальномовленнєвих 
умінь і навичок учнів; запропонував нові прийоми і форми роботи на уроках рідної мови; 2) у своїй 
педагогічній діяльності педагог надавав великого значення ролі слова у навчанні, вихованні та розвитку 
творчих здібностей школярів, мова для нього була могутнім чинником становлення всебічно розвиненої 
особистості, а слово – найважливішим засобом впливу на дитину, яким учитель повинен бездоганно 
володіти; 3) видатний педагог запропонував власну систему навчання учнів мислити, назвав її „уроками 



 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Серія: педагогічні науки Випуск 78 (2) 
   

 
 

 295 

мислення”, під якою розумів школу розвитку думки та вважав її фундаментом розвитку творчих здібностей 
школярів; 4) художні твори В. О. Сухомлинського, вміщені у підручниках з рідної мови та читання, мають 
великий виховний потенціал, робота з ними на уроках дозволяє впроваджувати творчі види роботи; на 
вміщених у підручниках з рідної мови оповіданнях і казках В. О. Сухомлинського діти вдосконалюють 
уміння працювати з текстом як одиницею зв’язного мовлення: співвідносять зміст тексту і його назву; 
виділяють смислові частити тексту; добирають заголовки; складають власні твори; 5) досвід роботи 
В. О. Сухомлинського при формуванні творчих здібностей дітей активно вивчається і впроваджується на 
сучасному етапі розвитку початкової ланки освіти: педагогічні колективи, окремі вчителі творчо поєднують 
власний досвід з досвідом видатного педагога при навчанні рідної мови в школі, розвитком творчої уяви 
учнів. 

Сучасна українська лінгводидактика, спираючись на нові досягнення мовознавства, педагогіки і 
психології та результати експериментальних досліджень низки творчих лабораторій учителів початкових 
класів, робить крок уперед в оновленні змісту та вдосконаленні форм і методів навчання. Цьому значною 
мірою сприяє вагома спадщина видатного вітчизняного науковця – Василя Олександровича 
Сухомлинського. 
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Ольга ТКАЧЕНКО 

ПРОБЛЕМА КЕРУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ ПСИХІЧНИМ САМОПОЧУТТЯМ 
У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Сучасні тенденції демократизації суспільства, важливість організації особистісно орієнтованого 
педагогічного процесу, націленого на формування творчої особистості з адекватною самооцінкою, 
конкурентоспроможної, здатної виявляти власний науковий світогляд у різних життєвих ситуаціях, 
зумовлюють цінність відродження гуманістичних ідей вітчизняної педагогіки. 

Розв’язати завдання особистісно орієнтованого навчання й виховання здатен учитель, спроможний 
захопити навчальним матеріалом своїх учнів, створити атмосферу праці в «єдиному емоційно-чуттєвому 
діапазоні, який запобігає психічному напруженню як результату переживання небезпеки від некоректного 
вторгнення дорослого в дитячий світ» [1, 41], гармонійно поєднати раціональний та емоційний підходи в 
спілкуванні зі школярами, керувати своїм психічним самопочуттям, у якого високий інтелект та 
ерудованість не заважають безпосередності, легкості виявлення почуттів. 

До проблеми організації діяльності вчителя в процесі педагогічного спілкування звертались І. Д. Бех, 
Н. П. Волкова, І. А. Зязюн, О. М. Леонтьєв, В. А. Семиченко та інші науковці. Розвиваючи ідеї особистісно 
орієнтованого навчання та виховання школярів, про педагога, здатного керувати власним психічним 
самопочуттям та запобігти «виснаження нервових сил у процесі повсякденної діяльності», писав у своїх 
працях і найяскравіший вітчизняний представник гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинський [7, 429]. 
Висвітленню цього аспекту творчості педагога-гуманіста й присвячена ця стаття. 

У сучасній особистісно зорієнтованій педагогіці й психології почуттєво-вольова сфера педагога у 
цілому розглядається як одна з провідних професійно-важливих якостей його особистості, від якої багато в 
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чому залежить ефективність навчання і, головним чином, формування емоційно забарвлених стосунків 
суб’єктів педагогічної діяльності, успішність педагогічного спілкування. Основна увага приділяється 
вивченню питань емоційного взаємовпливу в процесі педагогічного спілкування, способів встановлення 
взаєморозуміння, досягнення сприятливого психологічного клімату в процесі навчання й виховання як 
провідних умов самореалізації педагога та учнів, їхнього особистісного зростання. Здатність до керування 
почуттями та переживаннями, які виникають у вчителя в процесі педагогічної взаємодії, пов’язується з його 
можливостями знаходити творче самопочуття. 

Важливість творчого самопочуття для діяльності педагога обґрунтовують у своїх працях В. А. Кан-
Калик, М. Д. Левітов, І. І. Риданова та інші дослідники. Творче самопочуття розглядається ними як складова 
та умова педагогічної творчості, своєрідне поєднання самовладання й самоконтролю з емоційною 
розкутістю, природністю та бадьорістю з умінням управляти своєю увагою, доброзичливості до учнів із 
збереженням почуття власної гідності. Дослідники єдині в думці, що творче самопочуття педагога імпонує 
дітям, сприяє створенню сприятливої для індивідуально-творчого розвитку школярів атмосфери 
педагогічної взаємодії, приводить педагога до задоволення своєю професійною діяльністю та протистоїть 
розвитку психологічної «глухоти». Творче самопочуття педагога виступає ознакою його людяності, 
активізує мислення дітей, сприяє концентрації уваги, поліпшує запам’ятовування, полегшує формування 
установок та переконань учнів. 

Більшість дослідників творче самопочуття пов’язують з володінням педагога своїми емоціями, з 
умінням знімати м’язове напруження. І дійсно, м’язові зажими заважають виявленню різних видів почуттів, 
загальмовують мислення та погіршують здатність до концентрації уваги, що призводить до втрати контакту 
з аудиторією, відсутності педагогічної взаємодії, різного роду непорозумінь. Про згубність м’язової скутості 
для артистизму людини писав ще К. С. Станіславський, а сучасні дослідники проблем педагогічної 
майстерності зазначають, що «хто хоче проникнути в таємниці володіння людьми, має проникнути в 
таємниці володіння самим собою» [5, 101]. 

Здатність керувати своїми емоціями, орієнтуватися на емоційну стабільність у сучасній професійній 
педагогіці розглядається як елемент педагогічної техніки та вважається показником діяльності вчителя-
майстра. Саме такого роду вміння, як зазначають науковці, дають педагогу можливість психологічно 
налаштовуватися на спілкування з учнями, створювати загальну мажорну атмосферу в класі, бути 
наполегливим у реалізації педагогічних задумів, стриманим у ситуаціях конфліктної взаємодії, підтримувати 
працездатність протягом тривалого часу. 

Аналіз наукових праць В. О. Сухомлинського засвідчив, що особливого значення наявності в 
емоційному світі педагога-професіонала позитивних переживань, які в цілому конструктивно впливають на 
підвищення працездатності, активізують мотивацію педагогічної діяльності, продуктивність педагогічного 
спілкування, надавав і Василь Олександрович. Мистецтво володіти собою, керувати своїм емоційним 
станом видатний педагог пов'язує з усіма елементами педагогічної майстерності, які розглядаються в 
сучасній педагогічній теорії: гуманістичною спрямованістю діяльності педагога, професійними знаннями, 
педагогічними здібностями та педагогічною технікою, акцентуючи увагу на важливості поєднання в 
професійній діяльності «сердечності й мудрості» [7, 424]. 

В. О. Сухомлинський наголошував на тому, що успішна педагогічна діяльність неможлива без 
розвиненої здатності педагога відчути індивідуальність кожної дитини, «постійно відкривати в людині 
нове», захоплюватись «багатогранністю та невичерпністю людського», все це є складовою педагогічної 
культури, джерелом натхнення та радості в повсякденній педагогічній діяльності [7, 421–422]. Бачення й 
відчуття індивідуального світу дитини через «читання по обличчю», «уміння читати в душі людини», 
співпереживання та співчуття можливе при достатньо високому рівні емоційної культури педагога. Саме 
високий рівень розвитку емоційної культури зобов’язує педагога не зациклюватися на своїй особі, а 
турбуватися про учнів та розумно виявляти свою емоційність. «Уміння володіти собою, тримати себе в 
руках – одне з самих необхідних умінь, від якого залежать і успіх діяльності, і його (педагога) здоров’я», – 
писав Сухомлинський [7, 426]. 

Любов до дітей в діяльності педагога виявляється в любові до людей, людяності, доброзичливості, 
баченні неповторності та захопленості особою кожного учня. Така установка, як зазначає І. Д. Бех, важлива 
для діяльності учителя, який організовує особистісно орієнтоване навчання. Вона формується в результаті 
відповідного родинного та шкільного виховання й безпосередньо пов’язана з педагогічними здібностями, 
які знайшли певний розвиток у діяльності педагога. Сухомлинський наголошує на тому, що праця педагога 
проходить у багатогранному та яскравому світі дитинства, орієнтованого, насамперед, на емоційне пізнання 
навколишнього світу. Тож, педагог покликаний «вжитись у світ дитинства», ніколи не втрачати «іскорку 
дитинства», опираючись на свій власний досвід та вміючи «бачити і відчувати» дітей [7, 430]. 

Педагогічні здібності знаходять розкриття в оптимізмі, який В. О. Сухомлинський називає 
«диригентською паличкою» «музикою дитинства». «Оптимізм, віра в людину – невичерпне джерело творчої 
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енергії, нервових сил, здоров’я вихователя та вихованця», – пише Василь Олександрович [7, 430]. Він 
наголошує на важливості наявності в учителя «безмежної віри в людину», яка уможливить зберегти 
врівноваженість у різних найскладніших педагогічних ситуаціях. 

Віра в людину передбачає й віру в можливості успішного виховання кожної дитини. Саме такі 
переконання зобов’язують педагога шукати підходи до кожної дитини, заставляють зрозуміти причини 
неуспішності в навчанні, організувати диференційоване навчання. Збережене таким чином почуття власної 
гідності дитини забезпечить успіхи в навчанні школярів, їхню дисциплінованість та доброзичливість, 
позбавить учителя необхідності виступати в ролі «страшного та сварливого вчителя», який вимагає 
неможливого, захистить нервову систему вчителя від перенапруження.  

Оптимізм, безмежна віра в людину, знання психології та вікової педагогіки дають змогу вчителю 
уникнути або позбавитися ряду негативних особистісних утворень, що заважають йому отримувати 
задоволення від спілкування з вихованцями та зберігати творче самопочуття. В. О. Сухомлинський 
застерігає педагогів від жорстокості. Він уважає, що «немає в дитині нічого такого, що вимагало б від 
педагога жорстокості». Жорстокість, на думку педагога, пов’язана з недовірою людині та підозрою. «Не 
давайте прорости в своїй душі насінню зневіри в людині, підозріливості», – закликає Сухомлинський 
[7, 430]. 

Підозрілість пов’язана з наявністю в учителя негативних установок щодо можливої поведінки учня. 
Василь Олександрович у своїх працях зазначає, що «у дитини не буває наміреного прагнення творити зло». 
Звинувачення ж в умисному злі, «ліні, недбальстві, яких насправді немає», уважає відомий педагог, дитина 
переживає «як велику несправедливість». Це відштовхує її від учителя, вона втрачає до нього довіру, 
позбавляється бажання «бути хорошим», «стати сьогодні краще, ніж учора». Таким чином дитина 
позбавляється недоторканності «особистої честі» [7, 643]. В.О.Сухомлинський застерігає: «Ламаючи дитячу 
довіру до вас, ви штовхаєте дитину на те, що вона починає захищатись непокірністю, умисним непослухом, 
прагненням робити все наперекір вашим вимогам» [7, 641]. 

Недовіра ж у процесі діяльності вчителя переростає у недоброзичливість, яка супроводжується 
озлобленістю, злорадством, душевною черствістю, нетерпимістю до дитячих витівок, дріб’язковістю у 
вимогах. «Недоброзичливість, – пише Василь Олександрович, – це фантастичні окуляри, скло яких зменшує 
хороше до мікроскопічних розмірів й робить невидимим, а погане збільшує до потворних розмірів, до того, 
що воно закриває найтонші риси людського» [7, 431]. Така тенденція у сприйнятті педагогічної дійсності 
робить учителя «холодним резонером», «наглядачем», якого діти ненавидять і намагаються відплатити 
подібним, виводячи його із себе. Зрозуміло, що в такій ситуації педагог приречений на самозгорання. 

Запобігти погіршенню стосунків педагога з дітьми, як уважає Сухомлинський, можливо при постійній 
роботі над собою, «вихованні у себе уміння не допускати, щоб дали паростки зерна таких негативних явищ, 
як похмурість, перебільшення чужих недоліків, гіперболізація „ненормальних” дитячих намірів і дій» 
[7, 426]. Терплячість до дитячих слабкостей, розуміння й відчуття найтонших спонукальних мотивів і 
причин дитячих вчинків допоможе педагогу створити атмосферу, комфортну для розвитку особистості 
дитини, здатної аналізувати свою поведінку та вчитися на своїх помилках. «Мудрість влади педагога, - 
зазначає Василь Олександрович, – це перш за все його безмежна здатність усе розуміти» [7, 641]. Учитель 
не має права «не знати, чому дитина здійснила той чи інший вчинок» [7, 643], тому він повинен постійно 
поповнювати свої професійні знання, удосконалювати уміння спостерігати, уважно слухати, аналізувати 
педагогічні ситуації з різних точок зору. 

Майстерність вчителя виявляється й у вмінні «не ставити дитину на одну дошку з собою», не 
опускатися до рівня дитини та не виявляти й надмірного авторитаризму, який може увірватись у «складну 
лабораторію гуманізму» у вигляді стуку кулаком по столу й окрику, а зберігати почуття власної гідності, 
залишатися розумним дорослим, який має високий авторитет у дитячому колективі та готовий зайняти різні 
рольові позиції, зумовлені конкретною ситуацією. В. О. Сухомлинський пише: «...погана звичка вимагати 
від дитини, що можна вимагати тільки від дорослого...» [7, 427]. 

Розглядаючи доброзичливість як єдино можливу атмосферу дитячого колективу, педагог зосереджує 
увагу на важливості розумної доброти з боку вчителя та необхідності формування в учнів емоційної 
культури. Емоційна культура школярів дає змогу їм бути уважними, чутливими, толерантними, 
доброзичливими у стосунках з різними людьми. Гуманістична спрямованість спілкування, педагогічна 
грамотність учителя та висока емоційна культура учнів допоможе їм досягти взаємної доброзичливості, що 
підтримуватиме творче самопочуття педагога та його спроможність керувати своїм психічним 
самопочуттям. 

Працюючи з дитячим колективом, педагог не може переживати лише позитивні емоції. Часто негативні 
емоції пов’язані з конфліктами, які виникають між дітьми. Сухомлинський уважає, що кожен педагог 
повинен уміти погасити конфлікт. Він радить не залежати від своїх тимчасових почуттів і дати можливість 
їм відстоятися. Відтягуючи прийняття рішення та усвідомлюючи, що має справу з дітьми, які постійно 
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змінюються й розвиваються, педагог здатен знайти розумний вихід із ситуації, тим самим виявляючи 
турботу про нормалізацію стосунків у колективі та збереження власного здоров’я. 

Гарним засобом зняття напруження та створення творчого самопочуття В. О. Сухомлинський уважає 
колективну творчість. «Саме така колективна діяльність як би розслабляє ті пружини, які вчитель часто 
змушений стискувати, щоб затормозити збудження, не дати вирватись зовні роздратуванню. Якщо не 
послаблювати ці пружини, якщо стискувати, як кажуть, серце в кулак, воно висотується, роздратовується, 
стає надто неспокійним, неврівноваженим стражем емоційних небезпек, які виникають у нашій праці 
щоразу, коли чи то дається повна воля почуттям, чи то, навпаки, почуття гасяться, пригнічуються» [7, 427]. 
Колективна творчість переводить увагу всіх дітей і вчителя на нове цікаве заняття, вимагає духовної 
єдності, взаємного обміну інтелектуальними цінностями, знімає загальне напруження, дає змогу вчителю 
побачити учнів і себе в новому світлі, повернутися до адекватної самооцінки та оцінки дій вихованців. 

Неприємне і дратівливе в діяльності Василь Олександрович радить уявити в незвичному ракурсі, 
зробити смішним. Гарною розрядкою у діяльності засобом зняття напруженості, роздратованості вважається 
гумор. Він сприяє налагодженню творчого самопочуття й у той же час, є ознакою високого рівня творчого 
розвитку педагога. Тож, кожен педагог, турбуючись про свою емоційну рівновагу, авторитет у дитячому 
колективі, повинен розвивати власні творчі здібності, вдосконалювати почуття гумору, вправлятись у 
застосуванні жартів під час навчання та виховання дітей. 

«Наша робота, – зазначає В. О. Сухомлинський, – це робота серця і нервів, це буквально щоденна та 
щохвилинна розтрата величезних душевних сил. Для того щоб попередити виснаження нервових сил у 
процесі повсякденної діяльності, слід бережно витрачати свої нервові сили та постійно їх поповнювати» 
[7, 426]. Обов’язковою умовою поповнення нервових сил, уважає Сухомлинський, є розумний та вчасний 
відпочинок. Особливо гарно впливає на самопочуття людини спілкування з природою. Саме спілкування з 
природними об’єктами дозволяє швидко відволіктись, сприймати навколишнє за допомогою різних органів 
чуття, наповнити свій організм новою енергією та силою, підтримати та підживити нервову систему. 

Таким чином, В. О. Сухомлинський уважає важливим для педагога вміння керувати своїм психічним 
самопочуттям. Власний педагогічний досвід і спостереження за іншими вчителями дали змогу йому 
стверджувати, що це надбання педагога залежить від здатності любити дітей, від рівня розвитку його 
перцептивних та акторських здібностей, вольових якостей, сформованості оптимізму й емоційної культури, 
від розуму та почуття гумору, від звички цінувати своє здоров’я та вчасно відпочивати. Саме ця система 
надбань учителя, постійне вдосконалення різних елементів його педагогічної майстерності допоможе 
зберегти здоров’я, вдало керувати своїми емоціями, підтримувати творче самопочуття та успішно 
організовувати педагогічний процес, реалізуючи вимоги принципу особистісного підходу до кожного учня. 

Учитель, який прагне набути професіоналізму, стати майстром своєї справи, удосконалити вміння 
керувати психічним самопочуттям у процесі педагогічного спілкування, може поповнювати власні знання та 
уміння, осмислюючи педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського. 
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Світлана ОМЕЛЬЯНЕНКО 

ДІАЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СВІТЛІ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Постать В.О. Сухомлинського залишається унікальною у педагогічному вимірі. Унікальність її у тому, 
що вона не обмежена певними часовими й соціальними рамками: проходять роки, з'являються нові 
навчально-виховні підходи, а педагогічні напрацювання Василя Олександровича залишаються актуальними 
й дієвими. 

До аналізу творчості В.О. Сухомлинського зверталися й звертається багато дослідників. Але 
педагогічна спадщина талановитого вченого залишається невичерпним джерелом педагогічної мудрості. 
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Метою нашої наукової розвідки є актуалізація думок Василя Олександровича про важливість діалогу в 
діяльності вчителя-вихователя, аналіз технології і техніки його використання з метою забезпечення 
ефективності виховного впливу вихователя на вихованців. 

В.О. Сухомлинський, відповідаючи на запитання "Що означає хороший вчитель?", писав: "Це 
насамперед людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними, вірить у те, що кожна дитина 
може стати доброю людиною, вміє дружити з дітьми, бере близько до серця дитячі радощі і прикрощі, знає 
душу дитини, ніколи не забуває, що й сам він був дитиною" [2, 49]. 

Педагог відкидав думку, що вчитель – це лише транслятор знань від покоління до покоління, 
своєрідний "викладач". Учитель, на думку В.О. Сухомлинського, – це духовний апостол, уповноважений 
суспільством творити духовний світ молодого покоління. І в основі такої творчої роботи має бути 
спілкування, духовний діалог. "Спілкування з дітьми в усіх сферах духовного життя, – наголошував Василь 
Олександрович, – стало принципом виховної роботи в нашій школі. "Я не був би педагогом, і стежки до 
дитячого серця були б для мене закриті, якби я був тільки викладачем", – так думає і відчуває кожний з 
наших учителів" [2, 62]. 

Дослідження проблем діалогу та діалогічності різноаспектні. Як лінгвістична форма спілкування, діалог 
розглядається в працях Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна, Л.П.Якубінського. Діалог як чинник та засіб 
виховання, аналізується О.Б.Орловим, Л.А.Петровською. Ю.Н.Кулюткіна, Л.І.Ломако, Г.С.Сухобська 
визначають рефлексивні можливості діалогу в становленні та саморозвитку особистості. 

Діалог (гр. dialohos – розмова, бесіда) – це розмова між двома або кількома особами; літературний твір, 
написаний у формі бесіди; розмова, обмін думками. 

З філософського погляду поняття "діалог" значно виходить за рамки етимологічного трактування цього 
дійства. Це, передусім, форма мовномислительної комунікації, у якій схрещуються два чи більше 
різноспрямованих потоків думок для з'ясування спільних точок взаєморозуміння та окреслення 
розбіжностей, що в кінцевому підсумку має сприяти виявленню істини. Треба вирізняти особливості вияву 
діалогу в сферах діяльності, сферах пізнання – лінгвістиці, літературознавстві, художній літературі, 
філософії, педагогіці та ін. Зокрема, філософський діалог – це жанр філософської літератури, форми 
усвідомлення різним чином зорієнтованих поглядів, позицій, розумінь, які стикаються між собою у єдиному 
контексті, виявляючи свої потенціальні здатності до розгортання думки. Діалог сприяє формуванню 
наукового мислення, яке спочатку виступає як мистецтво спору, вміння доводити та спростовувати, робити 
мислення більш доступним для учасників. 

Діалог можна розглядати як найвищий рівень організації спілкування і стосунків між людьми, найбільш 
оптимальний з погляду їхньої особистісної взаємодії та взаєморозвитку. У стані діалогу особистості 
утворюють певну єдність суб'єктів, у якій розгортається спільна творчість, взаєморозкриття і створюються 
умови для  саморозвитку особистості. 

Важливими для нас є висновки М.М.Бахтіна щодо характеру мовного спілкування як вагомого елемента 
гуманітарного пізнання. Учений детально обґрунтовує різницю між пізнанням речі, яка може бути охоплена 
лише зовні, та пізнанням особистості, чия самостійна внутрішня сутність може бути розкрита лише за 
допомогою діалогу з іншим суб’єктом через взаємне саморозкриття. Причому діалог, у розумінні вченого, – 
це зовсім не суперечка чи дискусія. Насамперед це діалог свідомостей, кожна з яких репрезентує певний 
"світогляд, це певний погляд, соціальний голос" [1, 298]. У найбільш розвинених формах діалогу, – 
стверджує М.М.Бахтін, – ведучому не належить монопольне право голосу, він бачить, "відчуває поруч із 
собою рівноцінні чужі свідомості". За кожною із них – особливе життя, склад мислення та відчуття, своє 
світобачення. І саме тому "чужі свідомості неможливо спостерігати, аналізувати, визначати як об’єкти, 
речі – з ними можна лише діалогічно спілкуватися" [1, 116]. І далі: "Діалог – це всі ті різноманітні форми, у 
яких виявляється довіра до чужого слова, трепетне прийняття (авторитетне слово), учнівство, пошуки 
глибинного смислу, згода, її нескінченні градації і відтінки… " [1, 300]. 

Варто окремо виділити поняття "педагогічний діалог". Це специфічна, цілеспрямована дія у 
педагогічному процесі, яка передбачає створення оптимальних соціально-педагогічних умов для 
самовираження кожного партнера в процесі спілкування. Педагогічний діалог випливає з принципу 
демократизму й ґрунтується на засадах педагогіки співробітництва. Він моделюється за структурою 
педагог↔вихованець і має виражати глибоку повагу до вихованця як особистості з великими потенційними 
можливостями. 

Педагогічний діалог визначається як своєрідна форма спілкування між учасниками педагогічного 
процесу за умов педагогічної ситуації, під час якої відбувається інформаційно-смисловий обмін між 
партнерами та регулюються їхні стосунки. Діалог як метод навчально-виховної роботи характеризується 
такими ознаками: увага й повага до різних, у тому числі й неординарних, позицій, повага до 
індивідуальності й прав людини, відкритість власному досвіду, особиста відповідальність за свої 
висловлювання і вчинки, толерантність, свобода вибору, специфічні способи роботи з текстами. Діалогічний 
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метод зумовлює суб’єкт-суб’єктні стосунки між учителем і учнем, активні, психологічно коректні форми 
роботи. При цьому метою і результатом спільної діяльності стає формування особистого ставлення й 
особистого висловлювання учня. Підкреслимо саме суб’єкт-суб’єктні стосунки: має відбуватися діалог 
повноправних суб’єктів взаємодії. Проте, значна частина педагогічних працівників лише починає 
погоджуватися із думкою, що необхідно ставитися до учня як до партнера. 

Педагогічний діалог не обмежується тільки сказаними і почутими словами. Це всі ті невидимі, на 
перший погляд, сигнали розуму й серця, якими педагог обмінюється з вихованцями щоденно і всюди; на 
уроці, на перерві, під час гри чи дозвілля. В.О. Сухомлинський, звертаючись до молодих учителів, писав: "Є 
ще одна риса, без якої, по-моєму, неможливе педагогічне покликання. Я б назвав цю рису гармонією серця й 
розуму. Навряд чи є в іншій професії, крім професій педагога й лікаря, які б вимагали б стільки 
сердечності… Чуйність, сердечна турбота про людину – це плоть і кров педагогічного покликання" [5, 423]. 

У процесі такого діалогу виникають взаємні флюїди, які збагачують, одухотворяють усіх учасників 
діалогічного спілкування. Особливості педагогічної діяльності ще й у тому, що учні, закінчивши школу, 
запам'ятовують не досить багато із змісту навчального матеріалу, що його пояснював учитель. Але на все 
життя добрий учитель запам'ятовується колишніми вихованцями за результатами педагогічного діалогу, 
наповненого енергією серця в гармонії з енергією розуму. 

Ідея рівності позицій учителя й учнів пронизує всю педагогічну систему В.О. Сухомлинського. Хоча 
сам В.О. Сухомлинський не використовував спеціально термін "діалог" для опису ситуацій спілкування в 
школі, проте є всі підстави вважати, що у своїй педагогічній діяльності він реалізував і розвивав основні 
принципи та ідеї діалогу в навчанні та вихованні. На нашу думку, В.О. Сухомлинський створив оригінальну 
й повноцінну систему педагогічного діалогу, відобразивши при цьому своєрідність умов та епохи своєї 
педагогічної діяльності й властиву йому педагогічну індивідуальність. У його працях сформульовано 
основні умови, які сприяють найбільш ефективній організації діалогу: 

 рівність позицій вихователя й вихованця, при якій здійснюється взаємна дія один на одного, 
формується здатність ставати на позицію іншого; 

 особливе емоційне забарвлення спілкування, щирість та природність вияву емоцій, взаємне 
проникнення у світ почуттів і переживань; 

 розуміння індивідуальності вихованця й опора на позитивні сторони вихованця. 
Своєрідною формою спілкування є навчальний діалог. Його можна розглядати як взаємодію між 

людьми в умовах навчальної ситуації, яка здійснюється у формі мовлення, під час якого відбувається 
інформативний обмін між партнерами і регулюються стосунки між ними. Специфіка навчального діалогу 
визначається метою його учасників, умовами та обставинами їхнього взаємодії. Часто такий діалог 
неможливо спланувати заздалегідь, бо мовленнєва поведінка кожного з учасників значною мірою 
визначається мовленнєвою поведінкою іншого партнера. Тому кожному з них слід стежити за перебігом 
думки співрозмовника, часом несподіваним, а така несподіваність призводить до зміни предмета 
спілкування. 

Найбільш поширеними у класі є різноманітні форми діалогу в системі "учитель – учень". І найбільш 
типовим серед них є кероване вчителем спільне обговорення способів розв’язання навчального завдання 
усім класом, а також інші форми фронтальної роботи під час уроку. 

На відміну від учнів, які здебільшого обмежуються в конкретній ситуації усвідомленням найближчої 
мети навчання – розв’язання навчального завдання, вчитель одночасно усвідомлює найближчі й 
найвіддаленіші завдання своєї діяльності. Його діяльність буде тим ефективнішою, чим більшою мірою він 
володіє умінням і майстерністю планувати й оцінювати кожний свій вплив, ураховуючи найближчі та 
найвіддаленіші завдання. 

Необхідною умовою спільного виконання діяльності є розгортання її як діалогу, тобто як зіставлення та 
аналіз різноманітних, але первісно рівноправних підходів до завдання, різних логік розв'язання. Лише в 
межах такого діалогу кожний його учасник отримує можливість подолати однобічність свого підходу до 
розв'язання завдання, обмеженість свого розуміння ситуації, завдяки чому спільна діяльність набуває власне 
навчальну спрямованість. Остання виражається, зокрема, у тому, що знайдений у процесі діалогу загальний 
спосіб розв'язання завдання залишається відкритим для критичної оцінки та корекції при зіткненні з новим 
підходом до розв'язання завдання, який раніше не враховувався, новими умовами та обставинами тощо. 
Саме такий діалог є внутрішньо властивим розвивальному навчанню формою організації навчального 
процесу. Ця форма відрізняється від форм організації навчання, котре спрямоване на засвоєння заданого 
способу дій, які завжди підкорені "правильній" логіці, тобто по суті є монологічними. 

Навчальний діалог спрямовується на розв’язання навчального завдання, і його зміст характеризується 
чіткою предметною віднесеністю та збереженням єдності теми аж до наміченого рівня її вичерпання. У 
навчальному діалозі вчитель продукує більше інформації, ніж потребує учень. Це пояснюється тим, що він 
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краще розуміє предмет розмови й може передбачити запитання, а також прагне до розв’язання інших 
завдань навчання, наприклад, більш віддалених у часі. 

Діалог у ситуації навчання є не лише засобом навчання і виховання, але й своєрідним полігоном для 
тренування мовленнєвих здібностей учнів й умовою засвоєння ними законів людського спілкування. 
Засвоюючи знання, формуючи вміння та навички в певній науковій сфері, учень одночасно засвоює правила 
мовленнєвої поведінки і, зокрема, правила діалогу: здатність чітко висловлювати свої думки, розуміти 
партнера, досягати адекватного розуміння партнером змісту свого висловлювання тощо. Зустрічаючись із 
різними стилями комунікативної поведінки, учні розширюють свій соціальний досвід спілкування і 
найбільш репрезентативні типи комунікативної активності, які в ньому реалізуються. 

У діалозі з’являється можливість існування різних бачень, розумінь предметних та соціальних ситуацій, 
спроба співвіднести їх, сформувати своє власне розуміння. Таким чином, виникає ефект саморозвитку. Крім 
того, формується вміння бачити та адекватно розуміти позицію іншого (навіть протилежну особистій). 

Ідеї щодо застосування педагогічного діалогу в різних його виявах з метою гармонійного розвитку 
особистості знаходимо в багатьох творах  В.О. Сухомлинського, який твердо стояв на позиції творчої 
педагогіки. Василь Олександрович завжди шукав і віднаходив засоби, які  сприяли б дієвості й ефективності 
педагогічного діалогу. 

По-перше, це природа. Мандрівки з дітьми в поле, у ліс, на річку, спонукання їх до самостійного 
пізнання довкілля, пошуків ними виражальних засобів відображення багатств природи – це невичерпне 
джерело пізнання об’єктивної реальності, незамінні імпульси, аби трудились і розум, і душа. 

По-друге, В.О. Сухомлинський надавав величезного значення вихованню словом – найтоншому й 
універсальному інструменту виховання. В.О. Сухомлинський писав: "… ми підійшли до найтоншого і 
найважчого, що є, на мій погляд (принаймі повинно бути!), в школі – це життя слова. Слово повинно жити в 
дитячій творчості, у стосунках між дітьми, підлітками, юнацтвом" 3, 487. І далі: "Життя слова – це царство 
думки. Найщасливішими хвилинами своєї творчості я вважаю ті насичені думкою і творчістю хвилини, коли 
слово і думка зливаються в дитячій душі у стрімкий потік" 3, 488. 

У творах педагога ми бачимо багато чудових зразків педагогічного діалогу, в процесі якого 
народжується, розвивається і живе слово, не привнесене в голови учнів зовні, а народжене в їхній власній 
уяві. Це слово народжується у відповідь на зразки мовлення вчителя та за допомогою його вміння ставити 
запитання, спонукати вихованців до творчості в мовленні. Ось один такий зразок педагогічного діалогу при 
вивченні сторінки "Живе й неживе" "Книги природи". 

"Теплого сонячного полудня ранньої осені ми йдемо на берег річки, розташовуємося на галявині… Діти 
порівнюють верхній шар ґрунту чорнозем з глибинними шарами. 

 Що ми бачимо у верхньому шарі ґрунту? 
 Коріння рослин, – відповідають діти. – В глибині коріння немає. 
 Погляньте, діти, на зелений кущик трави, що виріс на самісінькому краю кручі, і на цю смужку 

золотавого піску. Яка відмінність між травою і піском? 
 Трава влітку росте, восени, в’яне, весною знову оживає… – говорять діти. У трави є маленькі 

зернятка, вони висипаються на землю, і з них виростають нові стеблинки… 
 А пісок?... 
 Погляньте, діти, ось золотавий пісочок, а ось зелена травиця. Або ще краще – ось зелений пісочок, і 

зелена травиця. Чим же вони схожі, що в них різне? 
Діти думають, дивляться на зелений луг і на оголену кручу. В очах Люди – задума. Петрик насупив 

брови, Валя пересипає з долоні на долоню пісок. 
 На піску немає квіточок, а на травичці є, – говорить Люда. 
 На травичці пасуться корови, а на піску спробуй, попаси! – вигукує Петрик. 
 Травиця від дощу росте, – говорить у роздумі Мишко, – а пісок хіба росте від дощику? 
 Пісок глибоко в землі, а травиця зверху на землі… – промовляє Юра. 
Та йому заперечує Сергійко: "А хіба на березі немає піску? Травиця тягнеться до сонечка, а пісок тільки 

нагрівається на сонечку…" і т.д. 4, 130–131. 
Сприймаючи картини педагогічного діалогового дійства, що спрямовані на інтелектуальний розвиток 

вихованців і наведені у творах В.О.Сухомлинського, спадають на думку дещо сумні міркування щодо 
сучасного виховання і навчання дітей, особливо міських, які перебувають у полоні цегельних, 
залізобетонних споруд, за якими не видно й неба, у полоні комп’ютерних технологій, бездумне застосування 
яких не сприяє інтелектуальному розвитку школярів. Та ще до послуг нинішніх учнів допоміжна література 
з готовими розв’язками задач, з усіма виконаними завданням з усіх навчальних дисциплін, коли немає 
потреби трудитися ані розуму, ані душі. Тому так важливо вчителю, особливо в початкових класах, 
використовувати навчальний діалог, який би спонукав учнів до міркувань, до критичного сприйняття 
інформації, яку дитина отримує з різноманітних джерел. 
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Також важливим засобом ефективного застосування діалогу в навчально-виховному процесі були 
спеціально підготовлені В.О. Сухомлинським казки, оповіді, які відіграють роль своєрідного каталізатора в 
структурі педагогічного діалогу. Василь Олександрович підготував тисячі таких творів-мініатюр, всіляко 
спонукав до цієї роботи самих учнів. Схвально, що ці твори видані у форматі збірок, хрестоматій, уведені до 
підручників для початкової школи. 

Кожна така мініатюра, уведена в педагогічний діалог, виступає як поштовх до розвитку думки 
вихованців, торкається ніжних душевних струн. Вона дає поживу для висловлення власних міркувань 
стосовно тієї чи іншої життєвої ситуації. Адже ці твори позбавлені імперативних начал, несуть у собі 
толерантність суджень. Прочитавши мініатюру, вихованці швидко долучаються до діалогу на рівні 
"педагог  учень", "учень  учень", "учень педагог", "учень  довкілля". Але ця робота буде 
ефективною, якщо вчитель не лише формулює запитання, які вимагають від учнів відповіді, котра є в тексті, 
але й ставить проблемні запитання, тобто організовує проблемно-пошуковий діалог. 

Проблемно-пошуковий діалог, на відміну від інформативного, – це не серія випадкових запитань і 
відповідей, а взаємопов’язані репліки. об’єднані однією, життєво актуальною для учнів проблематикою. У 
продуктивній діалогічній взаємодії вчителя й учнів на перший план виступає проблемний спосіб оволодіння 
учнями науковими знаннями. Ось чому, крім аналізу зовнішнього діалогу (обмін репліками співучасників), 
психологи вивчають також внутрішній діалог, про результативність якого свідчать нові психічні 
утворення – мотиви, прийоми мислення, переконання тощо. 

У проблемно-пошуковому діалозі його зовнішній бік стимулює і доповнює внутрішній, перебуває з ним 
у діалектичній єдності, тобто приводить до прискореного формування продуктивного процесу. Крім того, 
саме в умовах багатомірного проблемного діалогу мислення учня найпродуктивніше: охоплює і власне 
бачення дискусійної проблеми, і обґрунтування незгоди з почутим, і пошук найприйнятнішого розв’язку. 
Закономірно, що цей діалог – основа розвитку творчого мислення, показник культури й водночас 
найдієвіший інструмент розвивального й виховного впливу навчання на підростаючу особистість. 

Діалогізація навчально-виховного процесу спирається на застосування системи форм співробітництва. 
При її впровадженні необхідно дотримуватися певної послідовності, динаміки: від максимальної допомоги 
педагога учням у ході виконання навчально-виховних завдань і до поступового наростання їхньої власної 
активності, до повної саморегуляції і появи стосунків партнерства між ними. Перебудова форм 
співробітництва, пов’язана із зміною позицій вчителя й учня, приводить до можливості самозміни суб’єкта 
виховання, що самостійно прокладає собі шляхи саморозвитку. 

У творах В.О. Сухомлинського знаходимо багато текстів діалогічних за своєю суттю, які можуть 
слугувати основою для організації педагогічних діалогів у процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів. Одним із таких творів є праці "Як виховати справжню людину" 6, побудована на основі 
текстового діалогу мудрої людини з юнаками і дівчатами. Ознайомлення юних людей з думками автора 
спонукає кожного з них духовно долучитися до мисленнєвого діалогу із самим автором, а отже, і з самим 
собою, із власним "Я". Читаючи будь-яке повчання, проникаючи в його сутнісний зміст, ми запитуємо самих 
себе: "А як я ставлюся до цього? Як я маю діяти з метою формування в собі потрібних якостей?" Такий 
матеріал – це поштовх для діалогу особистості зі своїм "Я". Він вимагає формування в собі здатності до 
самооцінки своїх якостей. 

У творчих доробках В.О. Сухомлинського знаходимо ще один яскравий приклад так званого текстового 
педагогічного діалогу. Маємо на увазі його працю "Сто порад учителеві" 5. Уся книга і за змістом, і за 
формою побудована на своєрідному діалозі автора з читачем. Василь Олександрович у заголовки окремих 
етюдів виносить конкретне запитання, яке турбує молодого колегу, і на нього дає змістовну відповідь. 
Кожен читач вчитується в поради, зіставляє їх зі своєю особистістю, своїм досвідом, ставить запитання до 
самого себе, вступаючи в діалог не лише із автором, але й із самим собою. Тим більше, що за своїм змістом 
поради В.О. Сухомлинського позбавлені крайнього імперативу. 

Ці твори видатного педагога можуть стати основою для дискусії у студентській аудиторії при вивченні 
багатьох питань із загальної педагогіки та окремих дидактик. У ході подібних діалогів здійснюється 
реконструкція тексту, тобто розкривається закладений у них смисл. Для того, щоб відбулися подібні 
діалоги, з одного боку, зміст тексту має містити компоненти, які спонукали б читача до співроздумів (у 
творах В.О.Сухомлинського якраз і є такі компоненти), а з іншого – необхідна робота викладача, 
спрямована на оволодіння студентами вміннями уважного, осмисленого читання будь-яких текстів, у тому 
числі й педагогічних. 

Таким чином, навіть невеликий зріз педагогічних творів В.О. Сухомлинського дає підстави 
стверджувати, що вони несуть у собі потужний педагогічний заряд загальнолюдської і професійної 
мудрості, залишаються невичерпним джерелом наукового й практичного поступу людей, які професійно 
займаються проблемами виховання підростаючого покоління.  
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Валентина ФЄДЯЄВА 

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Розвиток України шляхом демократичних перетворень підвищує роль людського фактора в цьому 
складному процесі. Це, у свою чергу, призводить до змін мети, завдань та функцій сучасної освітньої 
системи, що, безумовно, реформує педагогічну освіту в цілому, і педагогічну вищу школу зокрема. Мета 
такої реформи передбачає і вимагає підготовки особистості педагога-професіонала, педагога-майстра своєї 
справи. 

Нові вимоги до підготовки педагогічних кадрів зумовлюють необхідність створення нової моделі 
педагогічної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. 

Не викликає спростовування положення про те, що педагогічні дисципліни є основою педагогічної 
компетентності та професіоналізму майбутнього вчителя. У системі підготовки педагогічних кадрів в 
Україні педагогіці як навчальній дисципліні відведено належне місце. 

Сьогодні ми працюємо над подальшим упровадженням основ Болонського процесу в практику роботи 
університету. Наше завдання – зведення форм організації навчально-виховного процесу до європейських 
стандартів. При цьому важливі як форми – кредитно-модульної системи, так і збереження традицій 
вітчизняної вищої школи в роботі зі студентами – майбутніми вчителями, і серйозна робота над змістом 
дисциплін педагогічного циклу. 

Така постановка мети у викладанні педагогіки, історії педагогіки, педагогічної майстерності та 
педагогічних технологій привела нас до необхідності наукового обґрунтування вивчення цих курсів як 
модулів. І одним із перших був розроблений модуль “Педагогічна система В.О. Сухомлинського”. 

Як відомо, педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського студенти починають вивчати з другого курсу й 
закінчують на випускних курсах окремими дипломами та магістерськими роботами. 

Слід відзначити, що до питань підготовки вчителя у процесі вивчення педагогічної спадщини 
В.О.Сухомлинського займалося багато вчених як України, так і Росії. Зокрема, це дисертаційні праці 
С.Біленької, К.Юр’євої, А.Луцюка. 

Одним із теперішніх викладачів кафедри педагогіки та психології Херсонського державного 
університету було проведено серйозне наукове дослідження, яке розпочалося зі студентської лави й 
завершилося захистом кандидатської дисертації “Педагогічна система В.О. Сухомлинського в наукових 
дослідженнях вітчизняних учених”. 

У процесі такого наукового дослідження був розроблений і запроваджений у практику роботи чотирьох 
інститутів та шести факультетів модуль “Педагогічна система В.О. Сухомлинського”, який вивчається 
студентами в контексті міжпредметних дисциплін: психології, педагогіки, соціальної педагогіки, 
етнопедагогіки, а теоретичні знання закріплюються й перевіряються під час проходження студентами 
практики в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах. 

Велике значення для дослідження кафедри мали парці ХХ століття, у яких розкриті складові 
педагогічної системи В.Сухомлинського (Н.Головко, І.Прокопенко, А.Савченко, В.Риндак, 
О.Сухомлинська). Як педагогічна система подана педагогічна спадщина в докторській дисертації М.Мухіна. 
Ці праці були використані нами при науково-методичному забезпеченні теми “Педагогічна система 
В.О.Сухомлинського у вищих навчальних закладах у курсі педагогічних дисциплін”.  

Вивчення наукової спадщини В.О. Сухомлинського, його педагогічної системи в університеті передбачає 
два рівні: перший – аудиторна робота студентів на лекціях, семінарських і лабораторно-практичних заняттях; 
другий – самостійна робота студентів, яка охоплює підготовку до практичних занять, роботу студентів у школі, а 
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також науково-дослідну діяльність. Під час самостійної підготовки студенти аналізують зв’язок теоретичних 
положень і практику реалізації педагогічних ситуацій у Павлиській школі й способи, форми, методи її реалізації 
педагогічним колективом через співпрацю учнів з їхніми батьками; визначають актуальність і можливість 
реалізації складових цієї системи в навчально-виховному процесі школи. 

Вивчення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського як педагогічної системи дуже важливо для 
формування у студентів наукового світобачення, високої громадянськості, педагогічної майстерності, для 
вироблення у них необхідності творчо, глибоко, ефективно використати історико-педагогічні ідеї у сучасній 
школі. 

Студенти повинні чітко знати, що В.О. Сухомлинський – засновник гуманистичної педагогіки в 
скрутних умовах застою 50–70-х років вітчизняної школи, а своїх працях реально показував життя школи та 
педагогіки. Його яскраві здібності, титанічна праця, постійний,  вдумливий пошук розв’язання складних 
завдань організації навчально-виховного процесу в реальних ідеологічних обмеженнях дали йому 
можливість  побудувати авторську школу на прогресивних ідеях класичної зарубіжної та вітчизняної 
педагогіки, поновити й надати нового звучання гуманістичній педагогіці, національній школі, всій системі 
навчання та виховання XX століття.  

Слід зазначити, що педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського, починаючи з 50-х років XX століття, 
постійно була в центрі уваги вчителів, учених, державних діячів, керівників органів просвіти та суспільства.  

У 90-х роках XX століття за обґрунтуванням академіка АПН України, голови асоціації 
В.О.Сухомлинського О.Я. Савченко було сформовано напрям в історії педагогіки – “сухомлиністика”, який 
об’єднав учених України, Росії, Греції, Вірменії, Китаю, Німеччини.  

Наші дослідники дають можливість говорити про формування наукових шкіл, таких, як Уманська (при 
Уманському державному педагогічному університеті ім. П.Тичини), Київська (при лабораторії історії педагогіки 
Інституту педагогіки АПН України), наукова школа Української асоціації Василя Сухомлинського. 

Мені особливо приємно відзначити, що в Україні, зокрема  нашому університеті, знають, високо 
цінують, просто пишаються, що така наукова школа презентована Уральською асоціацією 
В. Сухомлинського, яку очолює учениця В.О. Сухомлинського – доктор педагогічних наук, професор 
Валентина Григорівна Риндак. Наукові результати діяльності цих учених-сухомлиністів, учителів-практиків 
сприяє наповненню педагогічних  дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах, новим змістом, 
конкретизацією способів реалізації положень педагогічної системи в практиці роботи школи й відповідно 
підвищують рівень підготовки майбутнього вчителя. 

Творче застосування професорсько-викладацьким складом кафедр різних форм організації навчальної 
роботи в процесі вивчення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського дає вагомі результати, особливо 
підвищує різноманітність активних сучасних форм і методів науково-навчального співробітництва студентів 
та викладачів: активний діалог, невимушені дискусії, боротьба поглядів і позицій, неоднозначність оцінок, 
підготовка й самостійне проведення окремими студентами семінарських занять за обраною темою, виступи 
з рефератами, коментування першоджерел і нової наукової літератури, самостійне розв’язання педагогічних 
завдань – усі ці нетрадиційні форми навчання сприяють підвищенню інтересу студентів до історичної 
спадщини вчених зі світовим іменем загалом, і до В.О. Сухомлинського зокрема, а також переконують їх у 
необхідності, важливості та значенні професії вчителя у житті людини. Ми у своїй праці відштовхуємося від 
того, що вивчення педагогічної системи В.Сухомлинського буде ефективним якщо студенти: 

– глибоко та ґрунтовно засвоять основні поняття й складові педагогічної системи відомого вченого; 
– розглянувши тему, визначаться з основною та додатковою літературою; 
– вивчать відповідні розділи підручників, проаналізують конспект лекції; 
– опрацюють першоджерела, визначать відповідність інформації першоджерел завданнями 

самостійної роботи; 
– складуть стислий аналіз цих першоджерел за планом, потім занотують тезами, цитатами, зроблять 

окремі конспекти; 
– усю додаткову літературу систематизують згідно з окремими розділами; 
– підготують реферат на одну з запропонованих тем; 
– нові слова, раніше невідомі визначення запишуть у власний історико-педагогічний словник. 
Обґрунтовуючи ці завдання перед студентами, ми також відштовхувалися від того, що вивчення 

педагогічної системи В.О. Сухомлинського завжди було, є і буде актуальним та потребує пошуку способів 
підвищення ефективності й результативності навчання. Сьогодні існують інтенсивні технології, які 
сприяють становленню нових організаційних форм співпраці викладача і студента, а також включають 
науковообґрунтовану систему аналізу, контролю. 
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Інна ЯЩУК 

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА   

Демократичні перетворення актуалізують проблему формування індивідуальності, самостійності, 
ініціативи особистості педагога з новим типом мислення. Гостро відчутна потреба в педагогах з достатнім 
рівнем теоретичної підготовки, практичних умінь та навичок, здатних до саморозвитку, до роботи з людьми 
та готових виховувати майбутнє покоління творчим, мобільним та конкурентоспроможним [5]. 

Метою статті є конкретизація діяльності студентського самоврядування на демократичних засадах як 
фактор становлення майбутнього педагога. 

Загальний аналіз дослідження. Перед сучасним вищим навчальним педагогічним закладом  стоїть мета 
виховання нової особистості майбутнього педагога, яка прагне до вільної, здатної до активної, творчої 
діяльності у всіх сферах життя. Реалізація цього завдання можлива за умови налагодження та активної 
діяльності самоврядування в студентському середовищі. Період навчання у вищому навчальному 
педагогічному закладі збігається з періодом юності - активного самоаналізу, самооцінок, бурхливої 
соціалізації, освоєння нових соціальних ролей, пошуком власного життєвого утвердження, але й  переважно 
негативних виявів у поведінці. Як відзначає І.А.Зімняя, “Студентство – центральний період становлення 
людини, особистості в цілому, вияву її найрізноманітніших інтересів” [8, 99]. Студентський вік, на наш 
погляд, – це пора складного структурування інтелекту й активної соціалізації людини як майбутнього 
професіонала. Соціологи, психологи підкреслюють, що факт навчання у вузі зміцнює віру молодої людини у 
свої сили, здатності, породжує надію на повноцінне, цікаве в професійно-творчому плані життя і діяльність 
[2, 27]. 

Важливою характерною рисою студентського віку є також потреба в досягненнях. Якщо вона не 
знаходить задоволення в основних видах діяльності, то відбувається зміщення її на інші сфери життя (спорт, 
бізнес і т.п.). Людина в цьому віці повинна знайти для себе галузь успішного самоутвердження. В іншому 
разі виникають соціальні комплекси. 

Проблемі самоврядування присвячені праці А.Макаренка, В.Сухомлинського, С.Шацького. Науковцями 
викладено теоретичні основи самоврядування учнів, що стали фундаментом подальшого розвитку ідей 
самоврядування. Формам самоврядування було присвячено праці В.Жукова, Л.Новикової, М.Приходька, 
М.Рожкова, Р.Шакурова, В.Ященко. 

Аналіз наукових праць з проблеми дає підстави для твердження про те, що самоврядування є формою 
або процесом організації життєдіяльності членів виховного колективу (В.Гуров); способом залучення членів 
колективу в управлінську діяльність (В.Сластьонін); засобом виховання особистості (С.Карпенчук); 
принципом  організації колективу (Н.Кузьміна). 

Виклад матеріалу. Самоврядування, – підкреслюється у Законі України про місцеві ради народних 
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування, – це самоорганізація громадян для самостійного 
розв’язання  безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань життя в межах чинного 
законодавства. Отже, самоврядування у вищезазначених джерелах трактується і як "право", і як "форма", і 
як "частина системи", визначається з різних позицій: філософської, соціальної, психологічної, педагогічної. 
Це співвідношення показує, що поняття " самоврядування" й "управління" логічно близькі й пов'язані між 
собою. 

Діяльність органів студентського самоврядування у вищих навчальних педагогічних закладах має 
незначну кількість науково-теоретичних та практичних напрацювань. Певний час ця проблема розглядалася 
в експериментальній площині. При цьому в полі зору науковців були такі форми роботи: студентські 
будівельні загони, агітбригади, виїзди в підшефні колгоспи та ін.. Саме під час участі студентів у таких 
формах роботи молодь могла виявити колективізм, себе, випробувати лідерські якості й набути певний 
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соціальний, колективний досвід. У таких тимчасових колективах активно діяло студентське 
самоврядування, проголошувалася нова організаційна структура, пропонувалися нові напрями, завдання 
роботи. Як у період навчання, так і в будівельних загонах на чолі самоврядування стояв комсомол, який 
дбав передовсім про ідеологічне, моральне виховання молоді, профспілка – про умови побуту, здоров'я, 
дозвілля, організацію змагання. Проте метою, завданням, функціями не передбачалося втілення в 
студентське побутування "культу високого професіоналізму", не зосереджувалася увага на якісній 
підготовці студентів до їхньої майбутньої професійної самореалізації, на формуванні соціально значущих 
якостей особистості. Сьогодні змінюються підходи до діяльності органів студентського самоврядування: 
мета, функції, завдання. Саме на діяльність студентських об’єднань покладаються надії щодо становлення 
майбутнього педагога. 

У тлумачному словнику С.Ожегова подано, що самоврядування – це право на внутрішнє управління 
своїми справами [3]. Великий тлумачний словник сучасної української мови дає трактування 
самоврядування (самоуправління) як форми управління, за якою суспільство, певна організація, 
господарська чи адміністративна одиниця тощо має право самостійно розв’язувати питання внутрішнього 
керівництва [2]. В українському педагогічному словнику досліджуване поняття розглядається як участь 
дітей в управління і керівництві справами колективу [2]. Самоврядування у вищезазначених джерелах 
трактується і як "право", і як "форма", "процес" і як "частина системи", і як "участь" і визначається з різних 
позицій: філософської, соціальної, психологічної, педагогічної. Таке співвідношення показує, що поняття " 
самоврядування" й "виховання" логічно близькі й пов'язані між собою. 

Розвиток самоврядування у вищому навчальному педагогічному навчальному закладі є актуальним і 
дискусійним питанням, яке спонукало нас знайти відповіді на сучасні питання в педагогічній спадщині 
В.Сухомлинського.  

Діяльність студентського самоврядування  сучасного навчального закладу ґрунтується на активній 
спільній діяльності викладачів, студентів, працівників закладу, громадських установ тощо. Ця діяльність 
підпорядкована спільній меті, мотивації, об'єднання, поєднання індивідуальних діяльностей, координації 
індивідуальних діяльностей її учасників, наявністю для її учасників спільного кінцевого результату, такій 
системі дій, при якій дії однієї людини чи групи людей зумовлюють певні дії інших, а дії останніх, у свою 
чергу, визначають дії перших. Отже, одним з головних завдань успішної діяльності самоврядування  є 
організація взаємодії. У цьому контексті В.Сухомлинський писав: "Виховання – це багатогранний процес 
постійного духовного збагачення і відновлення – і тих, хто виховується, і тих, хто виховує. У процесі 
виховання людської особистості діє багато сил: по-перше, сім'я, а в сім'ї найтонший, наймудріший 
скульптор – мати; по-друге, особа педагога із усіма його духовними багатствами й цінностями, з його 
мудрістю, знаннями, уміннями, життєвим досвідом, інтелектуальними, естетичними, творчими потребами, 
інтересами і прагненнями; по-третє, колектив (...юнацький) з усією його могутньою силою виховного 
впливу на особу; по-четверте, сама особа вихованця, тобто, його самовиховання; по-п'яте, духовне життя 
вихованця в світі інтелектуальних, естетичних і моральних цінностей – я маю на увазі передусім книжку; 
по-шосте, зовсім непередбачені скульптори (...з ким подружився ваш вихованець на вулиці); родич чи 
близький знайомий, який приїхав у гості і полонив... людину..." [11].  

Окремі науковці наполягають на тому, що будь-яка індивідуальна діяльність є складовою діяльності 
спільної, інші, наприклад, професійну діяльність розглядають лише як індивідуальну. Налагодження 
системи спільної діяльності у вищому навчальному педагогічному закладі дає змогу виокремити такі її 
особливості: наявність для її учасників спільної мети; наявність спільної мотивації; розчленування єдиного 
процесу діяльності на окремі функціонально пов'язані операції та їхній розподіл між учасниками; 
координація індивідуальних діяльностей її учасників, їхню узгодженість; наявність для її учасників 
спільного кінцевого результату; наявність єдиного простору й одночасність виконання індивідуальних 
діяльностей. Взаємодія наче пронизує спільну діяльність, відіграючи організаційну роль. Вона "пронизує" 
всі етапи спільної діяльності, її складові – цілі, мотиви, способи здійснення, результати. Саме взаємодія 
учасників спільної діяльності забезпечує перетворення сукупності індивідуальних діяльностей у єдину 
систему спільної діяльності.  

Спільна діяльність ґрунтується на одному з найважливіших принципів педагогічної психології – 
принципі опосередкованої дії на учня. В.О. Сухомлинський стверджував, що лише на ідеї співробітництва 
можна сподіватися на результативність виховного процесу. За цих умов відбувається стимулювання 
внутрішньої і зовнішньої активності студентів, їхньої оптимальної участі в діяльності закладу. У цьому 
контексті суб’єктність студента є ніщо інше, як “самостійне оцінювання дій, вчинків один одного, своїх 
власних, оцінювання орієнтації, поглядів, уподобань, обмірковування і розв’язання моральних проблем, 
пов’язані з цим дискусії, відстоювання власної точки зору, прийняття рішень тощ“ [5].  Взаємодія – зовсім 
не стихійний процес, він підпорядкований ряду закономірностей. Його підґрунтя становить обопільна 
залежність сторін, що взаємодіють: чим авторитарніше управління в педагогічному колективі, чим менше в 
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ньому самостійних творчих колективних рішень, тим скутіше і студентське самоврядування; чим 
збалансованіше педагогічне управління і самостійність студентів, тим більш розвинене їхнє 
самоврядування; чим сприятливіший психологічний клімат у педагогічному колективі, чим рівніший 
настрій і делікатніший стиль стосунків, тим краще психічне самопочуття студентів, більша їхня впевненість 
у власних силах, вище почуття власної гідності. 

Важливим показником розвиненості взаємодії педагогів й студентів є збалансованість педагогічного 
управління і самодіяльності студентського колективу. Спостережуваний нині дисбаланс педагогічного 
управління і самоврядування студентів багато в чому пояснює недостатній рівень розвиненості взаємодії 
педагогів і вихованців, засилля імперативної педагогіки, недостатню увагу до спільної діяльності. Слід 
зазначити й залежності іншого роду: чим більше створюється ситуацій для виявлення особистісних якостей 
студентів і педагогів, тим глибша й змістовніша їхня взаємодія; чим більше в навчальному колективі 
створюється ситуацій, у яких студентський колектив виступає як суб'єкт, тим вища віддача взаємодії, тим 
повніше реалізується його виховний потенціал. При цьому, як наголошував В.Сухомлинський, значна роль 
залежить від педагога, оскільки це не лише живе сховище знань, але й фахівець, який вміє передавати 
інтелектуальні знання молоді та запалювати в душах вогник допитливості та любові. Педагог, на думку 
В.Сухомлинського, – це один із тих «скульпторів», які створюють людину майбутнього, і «скульптор» 
особливий, оскільки саме його помилка може обернутися спотворенням людської особистості, болем душі, 
стражданнями [13].   

В активній взаємодії потрібно постійно пам’ятати про взаємоповагу всіх учасників виховного 
колективу. Надзвичайно уважно варто ставитися до особистості студента-вихованця, адже за таких умов 
можна передбачати позитивний вплив та позитивні наслідки виховного процесу. Виховання в такому 
розумінні спрямоване на вироблення в людини вміння розв’язувати життєві проблеми, робити вільний 
життєвий вибір моральним чином. Виховання є пошук особистістю (самостійно або з допомогою 
наставника) способу побудови морального, справді людського життя на свідомій основі [9]. У цьому 
контексті В.Сухомлинський зазначав: "Немає у світі нічого складнішого і багатшого за людську 
особистість". Він присвятив своїм учням три тисячі сімсот сторінок у записних книжках. Кожна сторінка 
присвячена одному з його учнів. Кожен учень для В. Сухомлинського – це цілий, особливий, унікальний 
світ [13]. 

Визначальну роль у взаємодії у реалізації завдань діяльності самоврядування та виховання має педагог. 
При цьому В.Сухомлинським активізувалася увага на системотворчому феномені. Як “Педагогічна культура 
вчителя ” розглядається ним як “…жива, творча педагогіка повсякденної праці – та педагогіка, в якій 
теоретичні закономірності процесу впливу на духовний світ вихованця ніби зливаються з особистістю 
вчителя… це, образно кажучи, техніка і технологія взаємодії майстра і об’єкта праці… це багатогранність, 
різноманітність, відточеність, зразковий стан інструментів нашої творчості, уміння володіти ними так само 
тонко, як прекрасний музикант володіє скрипкою ”. При цьому важливе оптимістичне ставлення з боку 
викладача, педагогічного працівника до студента,  що передбачає віру в учня, котре керує як професійною 
діяльністю й діалогічним спілкуванням, так і визначає основний стрижень його поведінкової реакції на 
вчинки, живить його оптимізм. Педагог, який переконаний у позитивних рисах  своїх вихованців, викликає 
прагнення в студентів виправдати довіру, виявити ці якості в діяльності, спілкуванні й поведінці, тим самим 
підвищити почуття власної гідності у відносинах.  

В умовах демократизації українського суспільства складовою частиною виховного процесу стало 
студентське самоврядування. 

Уважаємо найважливішою педагогічною умовою систему взаємин у студентській групі. Великий вплив 
на особистість студента, на результати його навчальної діяльності й професійне становлення роблять 
групові процеси формування міжособистісних взаємин, розподіл соціальних ролей, висування лідерів і т.п. 
У зв'язку з цим роль педагога-куратора, що повинен знати, розуміти закономірності цих процесів і робити на 
них вплив, важко переоцінити. 

Науковці виділяють такі явища, властиві студентській групі, які обов’язково має враховувати педагог, 
куратор групи, керівник виховного колективу: колективні переживання й настрої, колективний настрій може 
стимулювати або пригнічувати діяльність групи, провокувати конфлікти; колективні думки (подібність 
суджень, поглядів; схвалення чи осудження тих або інших вчинків членів групи); явища наслідування, 
сугестивності чи конформізму, явища змагання; реалізація колективних завдань на демократичних засадах. 
Актуальною проблемою вищих педагогічних навчальних закладів є демократизація системи самоврядування 
та діяльності виховної системи закладу. Демократизація – основа для взаємодії й оптимального в умовах 
кожного колективу поєднання управління і самоврядування. Подальша демократизація суспільства, а отже, 
педагогічне управління призведе до нових змін у демократизації самоврядування, пов'язаних не тільки з 
видозміною виявлених ознак (наприклад, появою більшого, ніж раніше, вияву в членів колективу 
суб'єктності управління, ускладненням змістової сторони творчості; більш широким виявом співдружності 
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педагогів і тих, хто навчається, у культурно-дозвіллєвій діяльності і т.п.), але й появою нових ознак для тих, 
хто живе в умовах зароджуваної демократії. 

Демократичні засади діяльності студентського самоврядування передбачає побудови системи реалізації 
студентами своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень та їхнього виконання за допомогою 
власних сил та в співпраці з викладачами, адміністрацією.  

Системний підхід до організації студентського самоврядування характеризується тим, що воно охоплює 
всі сфери життєдіяльності вищого навчального педагогічного закладу, функціонує на всіх рівнях.  

Теоретиками й практиками останнього десятиріччя визначені суттєві ознаки демократичної системи 
виховання, системи самоврядування, як-то:  

- відкритість навчальної установи, свобода слова й запитань; 
- право вибору – вмотивоване й адаптоване до вікових особливостей дітей та цільових установок; 
- громадський компонент в управлінні; 
- гуманізм у суб’єкт-суб’єктних взаємостосунках; 
- диференційованість навчальних технологій, зокрема оцінювання, що здійснюється залежно від 

вікових та індивідуальних особливостей учнів; 
- одухотвореність й естетизація шкільних взаємостосунків; 
- наявність умов для випробування кожним вихованцем своїх сил і можливостей у різних сферах 

людської діяльності, зокрема й в управлінській [4]. 
Педагогічна практика й теоретичні дослідження містять достатньо матеріалу для розробки комплексу 

умов, необхідних для забезпечення самоврядування на основі демократизації. У загальних рисах цей 
комплекс може репрезентуватися переліченням найбільш важливих із них: 

– психолого-педагогічна підготовка викладачів до спільної зі студентами управлінської діяльності, 
формування в них установки на співпрацю один з одним і студентами; 

– оволодіння педагогами демократичними способами викладання і спілкування, умінням забезпечувати 
виховний вплив на студентів у процесі управлінської взаємодії; 

– забезпечення збігу громадських, колективних та особистих цілей спільної діяльності, інтересів, 
мотивів, ціннісних орієнтацій, соціальних функцій і ролей учасників управління; 

– поступове ускладнення і розширення діапазону спільної управлінської діяльності; організація 
спільного пошуку розв’язання первинно окремих питань; 

– забезпечення в колективі стосунків співдружності, співпошуку, співпереживання; 
– турбота про ступінь взаємозбагачення у процесі спільного управління, про задоволеність 

спілкуванням і результатами діяльності. 
В умовах розвитку української державності перед вищими навчальними закладами постають підвищені 

вимоги й завдання, зумовлені необхідністю удосконалення виховного процесу студентської молоді, 
створення умов для формування молодої генерації національної еліти, здатної до життєдіяльності в 
суверенній державі, демократичний устрій якої вибудовується на ґрунті самоврядування народу. Головною 
умовою успішності та результативності діяльності  студентського самоврядування є демократизація, що, за 
нашими переконаннями, передбачає  право педагогів і студентів бути суб'єктами управління, рівноправними 
партнерами керівника колективу й педагогів; право членів колективу на самостійність, самодіяльність, 
ініціативу й творчість; на свої дії, підходи й оцінки; участь у плануванні, реалізації задуманого, аналізі 
результатів зробленого, оцінюванні й корекції навчально-виховного процесу; посилення колективно-
творчого характеру здійснення управлінських функцій через організацію колективної творчої діяльності, 
створення клубів, лабораторій нерозв’язаних проблем і т.п.; здобуття адекватних, більш широких прав і 
повноважень в управлінні своїм колективом, а також обов'язків і відповідальності за його результати; 
свободу вибору видів, способів і режиму здійснення самоуправлінської діяльності. 

Таким чином, студентське самоврядування, організоване на засадах демократизації, стає важливим 
фактором удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованим на якісне навчання, виховання 
духовності й культури студентів, формування у студентської молоді національно-громадянської позиції, 
зростання соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, оволодіння навичками 
організатора, педагога, керівника, становлення особистості нового типу. 
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Ірина БАРАНЮК 

СИСТЕМА ДІЯЛЬНОСТІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК УЧЕНОГО 
ТА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ З  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

Осмислення творчої спадщини Василя  Олександровича  Сухомлинського буде неповним, якщо не 
звернути серйозну увагу власне на практичну діяльність видатного педагога як директора школи. Треба 
взяти до уваги, що такі видатні педагоги, як Ян Коменський, Іоган Генріх Пастелоцці, Костянтин 
Ушинський були чудовими керівниками навчальних закладів. Управління навчальним та виховним 
процесами давало їм багатий матеріал для формування творчих педагогічних концепцій. 

Ім’я Василя Олександровича Сухомлинського продовжує цей ряд видатних педагогів, у яких науково-
творча робота поєднувалася з практичною діяльністю. Майже всі педагогічні праці Сухомлинського щедро 
проілюстровані прикладами, взятими з його практики як учителя, так і директора школи.  

В архівах Павлиського меморіального музею Василя Сухомлинського зберігаються матеріали, 
знайомство з якими здатне суттєво доповнити наші знання про педагогічну спадщину видатного педагога 
сучасності. Йдеться про аналізи відвіданих уроків, протоколи педагогічних рад та засідань психологічного 
семінару. Ці матеріали є безцінними й потребують системного вивчення.  

Основна мета цієї статті полягає у тому, щоб, ґрунтуючись переважно на зазначених архівних 
матеріалах, вивчити систему роботи Сухомлинського як директора школи у формуванні професіоналізму 
вчителів.   

Ставимо перед собою завдання визначити та охарактеризувати основні напрями цієї роботи.  
Актуальність дослідження визначається тим, що за нашим глибоким переконанням система роботи  

Сухомлинського з формування професіоналізму вчителя є вищою мірою ефективною. Саме тому вона 
потребує ретельного вивчення та коментування. Результати дослідження можуть бути використані в 
університетських програмах з педагогіки, на курсах перепідготовки керівних освітянських кадрів. 
Висловлюємо надію, що публікація цієї статті стимулюватиме інтерес до безцінних матеріалів, які 
знаходяться у Павлиському музеї Сухомлинського.  

Професіоналізм, у широкому розумінні цього слова передбачає оволодіння основами та глибинами 
якої-небудь професії. Професіоналізм педагога, як зазначено в соціолого-педагогічному словнику, – це 
сукупність психофізіологічних, психічних та особистісних змін, які відбуваються у людині в процесі 
оволодіння знаннями та довготривалої діяльності, що забезпечують якісно новий, вищий рівень розв’язання 
складних професійних завдань [1, 203].  

Закінчення вищого педагогічного навчального закладу – це лише перша сходинка для молодого 
педагога в складній системі становлення його професіоналізму. За роки навчання молода людина, 
готуючись до педагогічної діяльності, опановує теоретичні знання та набуває елементарного практичного 
досвіду. Умовно кажучи, вона здобуває «первинний капітал», на якому мають вибудовуватися, формуватися 
ті якості, що стають структурними компонентами справжнього професіоналізму вчителя.  

Процес становлення професіоналізму не має своєї завершеності. «Учительська професія, – наголошував 
В.О. Сухомлинський, – це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, яке 
ніколи не припиняється» [2, 421].   
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Сухомлинський сам пройшов складний шлях свого професійного становлення від учителя до директора 
школи. Тому вже з позиції керівника школи він убачав свою місію у тому, щоб створити в педагогічному 
колективі оптимальні умови для становлення професіоналізму молодих учителів. 

У своїй фундаментальній праці «Павлиська середня школа» Василь Олександрович чітко окреслив 
своєрідну професіограму сучасного вчителя, а разом з тим і програму формування професіоналізму 
вчителів. «Що означає хороший учитель? – запитував педагог і відповідав: «Це насамперед людина, яка 
любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними, вірить у те, що кожна дитина може стати доброю 
людиною, вміє дружити з дітьми, бере близько до серця дитячі радощі і прикрощі, знає душу дитини… 
Хороший вчитель – це… людина, що добре знає науку, на основі якої побудований предмет, котрий він 
викладає, закохана в цю науку, знає її горизонт… Це людина, яка знає психологію і педагогіку, розуміє і 
відчуває, що без знання науки про виховання працювати з дітьми неможливо. Це людина, яка досконало 
володіє вміннями в тій чи іншій трудовій діяльності, майстер своєї справи» [3, 49–50].  

Сухомлинський усвідомлював, що директор школи, якщо він не хоче залишитися господарником і 
керівником-погоничем, повинен узяти на себе місію учителя учителів.  

«Учителем учителів, – а тільки вчитель учителів і є справжнім керівником, якому вірять і якого 
поважають, – можна стати лише тоді, – пише Сухомлинський, – коли з кожним днем все більше 
заглиблюєшся в деталі, в тонкощі педагогічного процесу, коли перед тобою відкриваються все нові й нові 
грані того, що можна назвати мистецтвом впливу на душу людини» [4, 398].  

Дивовижним і запаливим є той факт, що Василь Олександрович усе своє коротке життя наполегливо 
працював над собою, піднімаючись духовно й професійно над часом, примножуючи свій професіоналізм, 
утверджуючи себе на головній посаді на землі – на посаді Людини, що віддала серце дітям і запалила 
незгасний смолоскип педагогічної мудрості, полум’я педагогічного Прометея.  

Коли стоїш у скромному робочому кабінеті Сухомлинського, мозок і серце полонить думка: тут витав 
педагогічний дух творця людських душ, дух Майстра, який став класиком педагогічної науки ХХ століття. 
Простенький письмовий стіл, раритетна лампа 50-х років ХХ століття. Але найголовніше багатство: стіни 
від підлоги до стелі заставлені стелажами, які заповнені книгами. Енциклопедії, словники, довідники, 
систематизована педагогічна література, художня література української, російської, світової класики. І все 
це залишено в кімнаті-музеї педагога не для інтер’єру, а має робочий вигляд. Адже Сухомлинський не 
уявляв собі школи без хорошої бібліотеки, а вчителя – без багатого книжкового зібрання. Він був 
переконаний, що «атмосфера любові до книжки, повага до книжки, благоговіння перед книжкою – у цьому 
полягає суть школи і педагогічної праці. У школі може бути все, але, якщо нема книжок, потрібних для 
всебічного розвитку людини, для її багатого духовного життя, або якщо книжку не люблять і байдужі до неї, 
це ще не школа» [3, 53].  

У бібліотеці Павлиської школи 18 тисяч книжок, у власних бібліотеках учителів – понад 49 тисяч.  
Коли стоїш у меморіальному кабінеті директора Павлиської школи, який сягає десь 12–15 квадратних 

метрів, розглядаєш це книжкове багатство, духовний скарб, то твій розум сверлить думка: у цьому кабінеті 
талановитий педагог створив понад 50 монографій і тисячі статей. (Загальний тираж його книг – понад 
12 мільйонів примірників; книги видавалися 56 мовами народів світу).  

У системі діяльності В.О. Сухомлинського як директора школи щодо формування професійної 
компетентності вчителів простежуються кілька напрямків.  

Перший напрямок. Турбота директора про піднесення інтересу учителів до надбань сучасних 
наукових знань. З цією метою два рази на місяць учителі виступають з лекціями перед своїми колегами на 
актуальні теми розвитку науки. «Особливо велике значення для всебічного розвитку вчителів і постійного 
поглиблення їх знань, – наголошував Василь Олександрович, – має ознайомлення з проблемами науки, 
техніки, мистецтва, духовного життя суспільства» [3, 54]. Для прикладу В.О. Сухомлинський означає теми 
наукових повідомлень, які були виголошені членами педагогічного колективу: «Мозок і свідомість», 
«Біохімічні процеси і мислення», «Фізіологічні основи пам’яті», «Суспільне життя і моральне виховання», 
«Класична генетика і шкільна біологія», «Біохімічні процеси в клітині», «Енергетика майбутнього» та ін.  

Організовуючи таку роботу вчителів, директор школи був свідомий того, що кожен, кому доручено 
виступити з науковим повідомленням перед своїми колегами, наполегливо і відповідально працює над 
матеріалом стосовно конкретної теми. Це був добрий мотив для інтелектуального розвитку не лише для 
вчителя, а й для всього колективу, який періодично заглиблювався в актуальні проблеми сучасної науки. У 
цьому сенсі Василь Олександрович переконував: «Чим більше знає вчитель, тим легше його учням 
засвоювати елементарні знання, тим більшим авторитетом і довір’ям користується він серед учнів і батьків, 
тим більше до нього, як до джерела знань, тягнуться діти» [3, 55].  

Нерідко вчителі скептично ставляться до таких дій. Мовляв, для чого вчителеві початкових класів 
заглиблюватись у премудрості генетики, біоенергетики і т.п. Але Сухомлинський убачав у цьому глибинні 
процеси становлення професіоналізму вчителя. Він писав: «Здавалося б, яке відношення для вчителя 1–4 
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класів має лекція на тему «Що таке генетика» – можливо, лише для розширення загального кругозору? Це 
також дуже важливо, але справа не тільки в цьому. Немає жодної проблеми науки, техніки, мистецтва, яка 
не відбивалася б у практиці виховної роботи з учнями, не освітлювала б світлом знань розум дитини» [3, 55].   

Другий напрямок. Діяльність педагогічної ради школи, спрямована на піднесення педагогічної 
культури вчителів у широкому розумінні цього слова.   

Знайомлячись з архівними матеріалами (зокрема протоколами засідань педагогічної ради), які 
зберігаються в Павлиському музеї Сухомлинського, ще раз переконуєшся, що педагогічна рада школи 
функціонувала не як адміністративний, розпорядчий орган, а передусім як центр творчої педагогічної 
думки, своєрідна школа становлення професіоналізму вчителів, піднесення їхньої педагогічної культури.  

Вражає ретельність і змістовність протоколів. Майже на кожному засіданні розглядалися проблемні 
питання психолого-педагогічного характеру, які безпосередньо були спрямовані на формування 
професіоналізму педагогів. Звернемо увагу на тематику наукових проблем, які розглядалися на педраді за 
останні три роки діяльності Сухомлинського: «Питання психологічної культури уроку», «Педагогічна 
культура уроку і якість знань учнів», «Жива природа і дитяча праця у вихованні людяності», «Організація 
розумової діяльності учнів на різних етапах уроку», «Вчити учнів керувати своїми бажаннями», «Основні 
принципи наукової організації праці в школі», «Математичне мислення і розумове виховання учнів», 
«Розвиток абстрактного мислення на уроках арифметики в 6-х класах», «Про виховання «важких» дітей», 
«Оберігати нервову систему дітей», «Як забезпечити активну розумову діяльність учнів на уроці», 
«Розвиток індивідуальних здібностей вихованців», «Виховання патріотизму в молодших школярів», 
«Виховання чесності й правдивості в дітей молодшого шкільного віку» та багато інших тем.  

Високий і науковий рівень доповідей. Для прикладу можна послатися на доповідь учителя-словесника 
А.І.Різник «Слово як засіб творчості на уроках», що була проголошена на засіданні педагогічної ради 
15 березня 1967 року (протокол № 13). Знайомлячись з текстом доповіді, ловиш себе на думці, що вчителька 
глибоко засвоїла неодноразово висловлювані Сухомлинським думки про слово як могутній засіб розвитку 
інтелекту. «Вчитель покликаний докладати всіх умінь і зусиль, – говорить А.І. Різник, – щоб його слово 
стало тією магічною силою, яка поведе нещадну боротьбу з убогістю і безпорадністю думок і почуттів своїх 
вихованців.  

Дитяча душа дуже чутлива до емоційного забарвлення слова, а тому завдання вчителя донести до 
свідомості й серця найтонші відтінки слова, красу, ніжність, ласку і любов, гнів і ненависть». Наведена 
цитата засвідчує, що вчителька в розумінні важливої ролі слова як засобу виховання перебуваєпід впливом 
Сухомлинського. Це благотворний вплив. Проте подальше знайомство з доповіддю переконує, що вчителька 
не тільки поділяє концепції свого наставника, а й творчо розвиває їх на уроках мови та літератури, надає їм 
методичної визначеності. Іншими словами, А.І. Різник демонструє власну методичну систему використання 
творчих робіт, що ґрунтується на засадничих концепціях Сухомлинського і яка в наш час, коли через різні 
причини «жанр» творчої письмової роботи на уроках літератури перебуває у кризовому стані, була б як 
інноваційне одкровення.  

Зрозуміло, що такий високий рівень професіоналізму зумовлювався безпосереднім впливом 
Сухомлинського як видатного педагога, котрий однавою мірою вмів працювати не тільки з дітьми, а й з 
учителями. Досить часто Сухомлинський сам виступав з доповідями. І кожна така доповідь пропонувала 
своєрідну програму діяльності педагогічного колективу в якомусь важливому напрямі. Якщо в таких 
доповідях і містилися інструкції та вказівки, то вони щонайменше нагадували адміністративні накази та 
розпорядження. Натомість учителі знайомилися з добре продуманою, науково обґрунтованою та чітко 
викладеною програмою педагогічної діяльності. Процес осмислення та виконання такої програми є 
чинником формування професіоналізму всіх членів колективу.  

Яскравим прикладом такої його доповіді є виступ на тему «Основні принципи наукової організації 
праці в школі» (засідання педагогічної ради 22 березня 1967 року, протокол № 14). Доповідь починається з 
висловлення думок, які в наш час доволі часто ігноруються тими, хто складає навчальні плани підготовки 
майбутніх учителів у педагогічних вузах. Сухомлинський чітко відстоює пріоритет фахових знань, тобто 
знань з предмета, який викладається в школі. «Коли вчитель широко ерудований, багато читає, то в нього 
виклад нового матеріалу учням проходить вільно і він може разом з передачею знань учням слідкувати за 
учнями, їх відношенням до роботи. Тоді, коли вчитель легко розповідає про даний предмет, народжується й 
емоціональність викладу. Інакше емоціональності не може бути […] Чим більший запас знань вчителя, тим 
менше часу йде на підготовку до уроку, і якщо він краще знає свій предмет, то в нього немає потреби 
заносити зміст підручника в поурочний план. Він буде більше звертати увагу на учнів, на запитання, які 
дати учням, на домашнє завдання».  

Сухомлинський стисло характеризує основні принципи наукової організації праці. «Якщо оці всі 
принципи будуть здійснюватися нами, – говорить директор школи, – то ми зможемо добитися міцних знань 
і практичних умінь у учнів». І далі йде виклад умінь і навичок, якими мають учні оволодівати у певні 
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терміни.  Сухомлинський створює для педколективу своєрідну «дорожну карту», дотримуючись якої, 
вчителі досягатимуть успіху в навчанні дітей. Ось головні орієнтири такої «карти»: «…Треба домагатися 
того, щоб окремими уміннями й навичками учні оволодівали в такі терміни: 

Уміння бігло, виразно свідомо читати – до закінчення першого півріччя 2-го року навчання.  
Уміння достатньо швидко й правильно писати те, що диктує вчитель – до закінчення  1-го півріччя 4-го 

року навчання. 
Уміння думати – зіставляти, порівнювати об’єкти, предмети, явища, робити висновки й узагальнення – 

до закінчення 4-го року навчання». І так – далі. Розписано аж до старших класів. Така «дорожна карта» 
організовує всю роботу колективу і є потужним чинником формування професіоналізму.  

Третій напрямок. Відвідування й аналіз уроків учителів Сухомлинським та його заступниками.  
У практиці діяльності частини учителів (та й окремих керівників шкіл) простежуються помилкова 

думка, що на уроці дітей навчають, а поза уроками – виховують. Сухомлинський постійно відстоював 
думку: «Урок – основна ділянка навчально-виховного процесу, на якій учитель щоденно здійснює освіту, 
виховання і всебічний розвиток учнів. Від якості уроку залежить не тільки міцність, глибина знань, а й 
виховання науково-матеріалістичного світогляду, …  любові до знань і науки, поваги до духовних багатств, 
створених людством. На уроці розвиваються пізнавальні і творчі сили учнів, формуються уміння наукового 
мислення, виховується любов до книги» [4, 576].  

У монографії «Розмова з молодим директором школи» питанню відвідування й аналізу уроків 
Сухомлинський виділив окремий розділ, виокремивши конкретні питання: «У кого, коли, скільки уроків 
відвідувати й аналізувати», «Для чого відвідувати й аналізувати уроки», «Як учитель розуміє мету уроку і як 
ця мета досягається», «Для чого і як перевіряти знання», «Чи навчаються діти вчитися?» і тому подібне. 
Найкраще уявлення про те, яке значення мав для становлення професіоналізму вчителів аналіз їхніх уроків, 
здійснюваний Сухомлинським як директором школи, засвідчують архівні матеріали, що містяться в 
Павлиському меморіальному музеї видатного педагога. Понад 10 товстих журналів із записами відвіданих і 
проаналізованих уроків учителів Павлиської школи, які здійснював Василь Олександрович, є дорогоцінним 
педагогічним скарбом. Вражає і захоплює дбайливість, ретельність записів ходу і змісту кожного уроку. З 
часом, коли ці записи будуть опубліковані окремими книгами, українські вчителі отримають прекрасні 
посібники, які допоможуть їм удосконалювати свою педагогічну кваліфікацію.  

Сухомлинський ретельно простежував весь навчальний процес у школі. Йому до дрібниць було відомо, 
як учні кожного класу засвоювали той чи той навчальний предмет, починаючи, скажімо, ще з «вересневих» 
уроків читання у першому класі й завершуючи останніми, передекзаменаційними, уроками з літератури у 
випускному класі. Фактично він коригував викладання кожного предмета. Це потребувало постійного 
відвідування уроків – по 2 уроки щодня. А якщо передбачалося кількаденне відрядження, то він для 
компенсації майбутніх пропусків відвідував по 3-4 уроки щоденно. «Якщо сьогодні нарада директорів, то це 
означає, що два уроки, які треба було відвідати сьогодні, будуть відвідані завтра. Отже, завтра в мене буде 
напружений день – треба побувати на чотирьох–п’яти уроках. Перед поїздкою на чотири–п’ять днів я 
протягом двох тижнів відвідую не по два, а по три уроки щодня» [4, 577].  

Професіоналізм учителя формується щоденною, спрямованою на досягнення навчального та виховного 
результату працею. І чим більше вчитель аналізує свої уроки, чим глибше осмислює результативність 
застосованих ним дидактичних прийомів, з яких складається урок, тим інтенсивніше відбувається 
формування його професійної компетентності. З цього погляду допомога Сухомлинського була для вчителя 
виключно важливою.  

Аналіз кожного відвіданого Сухомлинським уроку завершувався заключною частиною, що іменувалася 
ним як «вказівки, зауваження, поради». Для прикладу, наведемо заключні висновки, зроблені на різних 
уроках. Ось рекомендації, зроблені 15 листопада 1963 року під час уроку арифметики, на якому вивчалася 
тема «Усний рахунок»: 

«1. Треба домагатися, щоб учні добре засвоїли склад чисел 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Кожен учень мусить 
скласти ці числа багато разів – в усіх можливих комбінаціях. Ці комбінації мусять запам’ятовуватися з тим, 
щоб поняття про число абстрагувалось. Діти мусять твердо, назавжди запам’ятати, що 4+3=7, 3+3+1=7, 
2+5=7, 2+2+2+1=7 і т.д. Від того, наскільки твердо запам’ятають діти склад числа 10, залежить у великій 
мірі успіх навчання арифметики в майбутньому.  

2. Більше індивідуальних вправ! Хай кожен учень досягне результату своїми силами, своєю працею. Не 
допускайте, щоб учень тільки повторював те, що говорять інші діти.  

3. Це ознака низької культури: «Поклади задачник на місто…».  
Компетентність учителя виявляється у тій кількості методичних прийомів, якими він володіє і які він 

уміє дуже точно (оптимально) вибрати зі свого методичного арсеналу при розв’язанні конкретних 
навчальних завдань. Оптимальність вибору прийомів визначається умінням застосувати в кожній навчальній 
ситуації найбільш ефективні прийоми. Для формування такого професіоналізму необхідні педагогічні 
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здібності й досвід. Цінність вказівок, зауважень, порад Сухомлинського виявлялася у тому, що він 
рекомендував найбільш оптимальні для кожного конкретного випадку методичні прийоми. При цьому 
враховувалися вікові особливості учнів, особливості навчального предмета та особливості теми. Через 
кілька днів після відвіданого уроку арифметики (23 листопада 1963 року), Сухомлинський відвідує у цієї ж 
учительки урок читання, під час якого занотовує такі зауваження та поради: «1. Учні ще мало читають дома. 
Треба більше читати. З окремими батьками  треба провести бесіди, домагатися того, щоб батьки слідкували 
за домашнім читанням. Зараз, на першому етапі читання, домашня робота відіграє вирішальну роль. Більше 
практики, більше читання!  

2. Коли читає вчителька, учні повинні водити указочкою по рядку, стежити за тим, як читає вчителька. 
Хай діти повторюють тихенько те, що читає вчителька. Кілька разів треба читати одне і те ж слово. В 
свідомості учня мусить запам’ятатися те, що читається (склади, слова).  

[…] 4. Друге колективне читання хай буде вже без учительки. Прочитати текст треба разів 5–6, а не раз. 
Це мало. Читати діти мусять більше. Більше читати на уроці!».  

Фактично в цих кількох порадах міститься дуже чітка, зрозуміла й оптимально ефективна система 
методичних прийомів, кваліфіковане дотримання яких гарантує високий результат при виробленні в 
першокласників навичок читання.  

Окремо треба відзначити винятково професійний рівень «загальних висновків, порад, рекомендацій, 
настанов, вказівок» (так у Сухомлинського), зроблених ним після відвідувань системи уроків у того чи того 
вчителя. Дуже часто такі «загальні висновки…» піднімаються до рівня фундаментальних концепцій 
вивчення навчальної дисципліни в школі. Для прикладу наведемо його підсумкові нотатки, зроблені після 
відвідувань системи уроків у вчителя-словесника Р.М. Бричко. «І мова, і література об’єднуються одним 
поняттям – словесність. Це особливий цикл у змісті освіти, особлива сторона освіченості. Словесність 
вимагає особливого підходу вчителя до учнів як до вихованців, особливих методів роботи. Найголовніше, 
що червоною ниткою мусить проходити через всі уроки літератури й мови, – це слово, робота над словом; 
на уроці літератури мусить звучати поетичне слово. Треба всю роботу спрямовувати на те, щоб учні 
відчували красу, поетичну грань слова, глибоко розуміли смисл слова.  

Не все, що вивчається на уроках літератури, запам’ятається й буде відтворювати, але все, що вивчається 
на уроці, мусить залишити слід у душі. Саме на це й треба орієнтуватися на уроці літератури: що 
залишилося в душі, що має залишитись, які духовні якості мусить виховати художній твір. Це передусім 
тонка чутливість до добра й зла, до краси слова, до людини. Художнє виховання – це по самій суті своїй – 
ідейне виховання, виховання душі". Такі думки видатного педагога мають високу цінність для вчителя. У 
них немає конкретних методичних порад, проте у них міститься цілісна засаднича програма вивчення 
художньої літератури в школі. Глибоке усвідомлення такої програми вчителем активно формуватиме його 
професіоналізм.  

Четвертий напрямок. Підготовка й публікація творів, які у своїй цілісності були спрямовані на 
становлення професійної компетентності вчителів-вихователів. Варто відзначити, що всі твори 
Сухомлинського (монографії, статті) вирізняються науковою тямущістю і практичною спрямованістю. 
Талант Василя Олександровича вирізнявся ще й тим, що він про складне міг сказати просто, дохідливо, не 
руйнуючи науковості думок. Тому педагогічні твори Сухомлинського були і залишаються доступними і 
привабливими для широкого загалу педагогічних працівників усіх рівнів. Це невичерпне джерело 
педагогічної мудрості і в цьому вияв безсмертності постаті Сухомлинського у світовому педагогічному 
просторі.  

Звернемося в цьому плані лише до 2–3 фундаментальних праць В.О. Сухомлинського. Це: «Павлиська 
середня школа», «Сто порад вчителеві», «Розмова з молодим директором».  

У монографії «Павлиська середня школа» на засадах науковості та системності розкривається яскрава 
палітра діяльності педагогічного колективу сільської школи, якою впродовж десятиріч керував 
В.О.Сухомлинський. Автор майстерно показав місце і роль педагогічного колективу, як запоруки 
ефективності навчально-виховної роботи шкільного закладу. У певній системі з науковим підґрунтям 
показана діяльність школи стосовно розв’язання завдань всебічного гармонійного розвитку особистості 
школярів. Увесь зміст монографії внутрішньо просякнутий думками й конкретними рекомендаціями, 
спрямованими на становлення професіоналізму вчителів-вихователів. «Завдання директора, – писав 
В.О.Сухомлинський, – допомогти кожному вчителеві в створенні індивідуальної творчої лабораторії. […] 
Найголовніше в цій роботі – розкрити перед учителем залежність результатів його діяльності від його знань, 
культури, від того, що він читає, як вчиться, як збагачує свої знання» [3, 72]. Без перебільшення можна 
стверджувати, що монографія «Павлиська середня школа» – це одночасно й своєрідна педагогічна 
енциклопедія, і путівник для успішної діяльності як учителів, так і керівників шкіл. У ній бачимо органічне 
поєднання педагогічної теорії з практикою.  
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Не менш привабливою і значущою є монографія В.О. Сухомлинського «Розмова з молодим 
директором». Уже в самій назві простежується її спрямованість на становлення професіоналізму молодих 
керівників шкіл. За своєю структурою книга побудована у формі бесід. У кожній такій бесіді 
виокремлюються конкретні питання, які торкаються щоденних проблем діяльності вчителів, керівників 
шкіл, даються науково обґрунтовані поради щодо вирозв’язання таких проблем. Наприклад, у бесіді 
«Поради про відвідування та аналіз уроків» автор акцентує увагу співбесідників на таких питаннях: «У кого, 
коли, скільки уроків відвідувати і аналізувати», «Для чого відвідувати й аналізувати уроки», «Як учитель 
розуміє мету уроку і як ця мета досягається», «Для чого і як перевіряти знання», «Чи навчаються діти 
вчитися?», «Розумова праця учнів у процесі вивчення нового матеріалу», «Як розвиваються і 
поглиблюються знання», «Міцні знання всіх учнів – головний критерій оцінки уроку», «Як даються домашні 
завдання», «Узагальнення в процесі аналізу уроків».  

Уже побіжний погляд на зміст цієї бесіди досвідченого директора школи, науковця з молодими 
директорами, вчителями-вихователями свідчить про цільову спрямованість її на становлення їхньої 
професійної майстерності.  

Неабияку цінність та актуальність щодо формування педагогічної культури вчителів-вихователів, а 
отже, і професіоналізму має праця  Сухомлинського «Сто порад учителеві». І справді в монографії за 
тематичним принципом означено 100 порад. Кожна з них адресована молодим учителям і спрямована на 
розв’язання конкретних проблем шкільного життя, удосконалення навчально-виховного процесу. Навіть у 
назвах порад простежується їхня спрямованість на підходи до вирішення педагогічної проблеми. 
Наприклад: «Що таке покликання до праці вчителя? Як воно формується?», «Як бути з перевіркою 
зошитів», «Будьте доброзичливими», «Як виховувати повагу до жінки-дівчини, матері», «Що можна й чого 
не можна обговорювати в шкільному колективі», «Що таке влада педагога, у чому вона повинна 
виявлятися» і тому подібне.  

Усі поради наповнені науково-педагогічним змістом, скеровані на розв’язання практичних завдань. І це 
не рецепти, не безальтернативні повчання педагогічного метра, а глибокі роздуми досвідченого педагога, у 
яких бачимо толерантність, повагу до тих, хто буде вчитуватись у ці роздуми.  

Отже, без будь-яких застережень можна стверджувати, що педагогічна спадщина 
В.О. Сухомлинського – це велика школа формування педагогічної культури вчителів, керівників шкіл.  
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Олена БІРЮКОВА 

ВПЛИВ АВТОРИТЕТУ ВЧИТЕЛЯ НА ФОРМУВАННЯ СВІДОМОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ  ШКОЛЯРІВ 

У 50–70 роки ХХ ст. найбільш вагомий внесок у теорію і практику гуманістичного виховання зробив 
Василь Олександрович Сухомлинський – директор Павлиської середньої школи на Кіровоградщині. Його 
ідеї громадянськості та людяності в педагогіці виявилися співзвучними нашій сучасності. «Вік математики – 
хороший крилатий вираз, але він не відображає усієї сутності того, що відбувається у наші дні. Більше чим 
коли-небудь ми зобов’язані думати про те, що ми вкладаємо в душу людини [10, 123–124]. 

Аналіз літератури та наукових досліджень з цієї теми показує, що проблему впливу авторитету 
вчителя на формування дисципліни учня розглядали ще Я.А. Коменський, Джон Локк, К.А. Гельвецій, 
Й.Г. Песталоцці, Й.Ф. Гернбарт. Із наших співвітчизників вивченню цієї проблеми присвятили багато часу 
К.Д. Ушинський,  Н.В. Черпинський, А.С.Макаренко та В.О. Сухомлинський. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та 
практичними завданнями. Соціально-економічна та політична нестабільність у нашій країні загострили 
проблему виховання молоді. Суперечливість процесів розбудови незалежної України, майнове 
розшарування суспільства, негативний вплив антисуспільних елементів, недосконалість сфери дозвілля 
молоді, недоліки виховної роботи в закладах освіти призводять до виникнення  негативних рис у поведінці 
дітей.  Цим негативним впливам може протистояти стала система духовних та моральних цінностей, яку 
пропонує  сучасна демократична система виховання  в особі  вчителя та вихователя. Авторитет вчителя є  
однією з важливих умов забезпечення виховання свідомої дисципліни учнів.   
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Шукаючи відповіді на питання: «Чи є авторитет особистою властивістю конкретних вчителів? Чи 
означає це поняття  певні стосунки між учнями та вчителями? Чи суперечить це  уявленням про 
демократичне виховання, коли вчителі мають авторитет? Як же потрібно побудувати педагогічний 
авторитет, який не матиме нічого спільного з «авторитарними стосунками»?, ми щоразу звертаємося до 
вчення В.О. Сухомлинського. У його статтях, брошурах, книгах, присвячених найрізноманітнішим 
питанням педагогічної теорії і практики, ми знаходимо відповіді на ці та багато інших  питань. 

Василь Олександрович ставив високі вимоги до вчителя, вимагав, щоб він був авторитетом для дітей. 
Під авторитетом він розумів не звеличеність і відокремлення від дітей ерудицією, вимогами і формальним 
управлінням дитиною. Як видно з книги «Серце віддаю дітям»,  важливе значення мають багатогранні 
емоційні стосунки з дітьми в дружному колективі, де вчитель не лише наставник, а друг і товариш [4, 444]. 

Коли ми говоримо про дисципліну, то варто розрізняти: по-перше, дисципліну як обов’язкове для всіх 
членів колективу підкорення наявним порядкам, правилам, по-друге, як самостійну галузь, розділ якоїсь 
науки. Нас, звичайно, цікавить перше пояснення в контексті освітнього процесу, але в будь-якому разі варто 
брати до уваги базове визначення, яке походить власне від самого значення слова disziplina (лат.) – 
навчання, суровий порядок. 

В умовах демократизації нашого суспільства виникає необхідність у вихованні дисципліни та 
попередженні антисуспільної поведінки. Зниження дисципліни у всіх сферах життя та зростання 
злочинності неповнолітніх стали однією із характерних  ознак передкризового стану суспільства, 
вираженням деформації та викривлення самого поняття дисципліни, які виникли в роки культу особистості 
та застійний період.  Зникнення культу особистості й обмеження апарату збереження дисципліни, яке 
забезпечувалося командно-бюрократичними методами,  звичайно вплинули на стан шкільної дисципліни, 
яка є відображенням суспільної дисципліни. 

Мета статті: дослідити погляди сучасних педагогів на проблему впливу авторитету вчителя на 
формування свідомої дисципліни учнів, проаналізувати погляди В.О. Сухомлинського на цю проблему, 
зробити відповідні узагальнення та висновки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Критичний аналіз шляху, який пройшла держава, 
інтенсивний пошук нових напрямків її розвитку ускладнюють та змінюють умови та методику виховання 
дисципліни й попередження відхилень у поведінці школярів. Радикальні зміни в школі, викликані 
демократизацією, матимуть за наслідок у реальній практиці певні протиріччя. Нерідко учні сприймають 
зміни в суспільстві та в школі, як можливість виявлення не тільки свободи, але й анархії, не тільки 
самовираження, але й надмірної розкованості, яка межує із розпустою, що негативно впливає на стан 
дисципліни та порядку. При цьому далеко не всі школярі усвідомлюють, що справжня демократія не 
відміняє, а пропонує обов’язкову дисципліну, що свобода неможлива без відповідальності за свої вчинки. Не 
кожен педагог підготовлений достатньою мірою до здійснення роботи по вихованню дисципліни та 
попередженню педагогічної занедбаності в умовах демократизації та свободи слова, бо попередні, жорсткі 
та авторитарні методи і прийоми були зручними для реалізації так званих контрольованих функцій по 
відношенню до порушників дисципліни і порядку. В наш час, коли ідеї гуманізації та демократизації стали 
ключовими у формуванні школи, необхідно виходити на нові рубежі в пошуках методики виховання 
дисципліни. Результативність цієї методики перебуває у прямій залежності від  врахування змінених 
соціальних умов та виховного процесу в цілому, а також зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають 
на сам процес. 

Здорова морально-психологічна атмосфера, про створення якої повинні піклуватися в школі всі 
вчителі, – одна із найважливіших умов підвищення якості та ефективності  навчально-виховного процесу. 
Утвердження в шкільному колективі духу товариства, поваги, вимогливості, довіри, які поєднуються із 
суворою відповідальністю, творчою ініціативою та свідомою дисципліною, у великій мірі визначаються 
характером стосунків, які склалися між педагогами та учнями. 

Поняття «стосунки педагогів та учнів» зустрічаються в літературі лише в загальноприйнятому значенні: 
«гарні та погані», «правильні та неправильні». Але цього недостатньо при розгляді проблеми у більш 
широкому соціально-педагогічному плані. Увагу цій проблемі приділяли педагоги всіх часів. Наприклад 
поняття «педагогічні стосунки» було введене ще Германом Нолем у 1930 році. Педагоги зобов’язані знати  
особистість учня, його здібності, щоб враховувати їх на практиці [1,  23]. 

Факти, коли вчителі ставляться до учнів з неповагою, так само як і грубість учнів на адресу вчителів 
існують і сьогодні. Звичайно, жоден з таких фактів не варто залишати поза увагою. Але сьогодні важливо, 
щоб досягнення взаємної поваги не розглядалося вчителем в якості кінцевого результату розвитку його 
стосунків із учнями. Це всього лише необхідна умова, без якої неможливе подальше розширення, 
поглиблення та зміцнення контактів між ними, що забезпечує виховання свідомої дисципліни учнів. 
В.Сухомлинський пропонував терпляче та вдумливо досліджувати розумовий, емоційний та моральний 
розвиток дитини, застосовувати виховні впливи з урахуванням особливостей та  складності індивідуального 
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світу вихованців, усіляко унеможливлювати прояви грубостей приниження, покарання, оскільки «якщо 
дитина зазнала потрясіння, пов’язаного з покаранням, в її душі послаблюються внутрішні сили, які самою 
людською природою призначені для самовиховання» [9, 297]. 

Відомо, що ставлення учнів до вчителя залежить не тільки від його компетенції, від знань свого 
предмета та методики викладання, але й від його моральних якостей, від любові до дітей, до своєї професії. 
Однак ми нерідко стикаємося з  фактами, коли вчитель володіє усіма цими якостями, але не знаходить 
правильного тону спілкування з дітьми, не має серед авторитету. Чим це пояснюється? Які ще якості 
потрібні педагогу? Насамперед – якість організатора. Основний час вчителя займає робота з класом на 
уроці. Розраховувати на виявлення свідомої дисципліни в умовах організаційних проблем (перевантаження, 
збільшення обсягу домашніх завдань, неправильна трата часу…) не завжди можливо. Ось чому правильно 
організована робота на уроці – першочергове завдання. 

Перед кожним уроком учителю необхідно продумати до дрібниць свою роботу, роботу учнів, спільну 
діяльність. У загальному вигляді це означає – дати установку, поставити чітку мету, намітити шляхи  її 
досягнення, розподілити завдання та обов’язки відповідно до рівня підготовки та індивідуальних 
особливостей кожного, продумати чинники об’єднання зусиль всіх, наладити облік і контроль і, нарешті, 
підбити підсумки.   Особливо важливим є при цьому поступово привчати учнів самостійно планувати й 
організовувати свою роботу. 

У формуванні духовного обличчя людини велику роль відіграють поведінка, взаємини в колективі, 
громадсько-корисна праця. Однак і поведінка, і взаємини, і праця – все залежить від складних процесів, що 
відбуваються в душі, найважливішим засобом впливу на яку є слово.  

Мистецтво виховання моральних цінностей  школярів, на думку В.О.Сухомлинського, містить 
насамперед мистецтво говорити, звертатися до людського серця: “Я твердо переконаний, що багато 
шкільних конфліктів, які нерідко закінчуються великою бідою, починаються з невміння вчителя говорити з 
учнями” [7, 321].  

Учитель у слові виявляє себе, свою культуру, свою моральність. Своє ставлення до вихованця.  
Головне, що за переконанням Василя Олександровича визначає ефективність слова вчителя, – це його 

чесність. Учні дуже тонко відчувають правдивість слова, чутливо відгукуються на нього. Ще тонше 
відчувають учні неправдиве, лицемірне слово. Крім того, ефективність слова вчителя залежить від однієї 
дуже важливої умови: у школі не має бути жодного педагога, для кого праця вчителя була б тягарем. Будь-
яке етичне навчання в устах педагога, який переживає свою працю як тягар, “звучить для вихованців 
глузуванням над істиною, калічить юну душу. Найправильніші, найкращі слова можуть стати засобом 
морального розбещення, якщо той, хто їх проголошує, не має на це морального права. Скільки б ми не 
говорили про благородство, складність і велич праці вчителя, наші слова будуть порожнім звуком, якщо вся 
шкільна етика не спиратиметься на єдність Я учителя” [8, 342].  

Вплив слова вихователя на школярів з метою виховання у них моральних цінностей великою мірою 
залежить від емоційної культури самого вихователя; це частина культури педагога як особистості. 
Справжній майстер – вихователь дає моральну оцінку вчинкам і поведінці учнів не спеціально дібраним 
гострим, “крутим” слівцем. А насамперед емоційним відтінком звичайних слів. В.О. Сухомлинський 
наводить приклад із фразою “Як недобре ти зробив.” Він зазначає, що ці слова, сказані одним учителем, 
пробуджують у вихованця прикрість, глибокі докори сумління, навіть збентеження, а сказані іншим – вони 
не пробуджують ніяких почуттів, сприймаються байдуже. Перший учитель відзначається емоційною 
культурою, якої неможливо навчитися спеціально, вона якнайтісніше пов’язана з моральною культурою, 
людяністю, чуйністю душі. У другого вчителя слово знелюднене, і цю порожнечу вчитель часто намагається 
заповнити криком. У школах багато таких “вихователів”, які володіють лише однією нотою емоційної 
гами – обуренням! Вони, вважає Василь Олександрович, гідні глибокого жалю, оскільки їхній виховний 
вплив на учнів дорівнює нулю.  

Умовою дієвості слова вихователя є різноманітність цілей звертання педагога до вихованців. 
Педагогічна некультурність часто виявляється в тому, що вихователь знає лише дві–три форми словесного 
звертання до вихованців – заборона, дозвіл, докір. У майстра-вихователя звертання до вихованця має безліч 
форм, і одна з найчастіших, на думку В.О.Сухомлинського. – роз’яснення вчителем моральної істини, 
поняття норми, цінності. Досягти позитивного ефекту може тільки той вихователь, який знає, відчуває 
ставлення своїх вихованців до доброго й погано в самих собі, їхню здатність критично ставитися до власних 
недоліків. Такий вихователь, роз’яснюючи моральне поняття, завжди звертається безпосередньо до 
внутрішнього світу вихованця, прагне досягти того, щоб його вихованець аналізував якийсь свій учинок, 
якусь рису своєї поведінки, побачив себе очима інших людей” [8, 322]  

У педагогічній літературі організаційні функції вчителя звичайно розглядаються, але, на жаль, ще 
недостатньо. Для задоволення потреб вчителів, які працюють з учнями різного віку і які викладають різні 
предмети, потрібні розробки, складені за допомогою дидактів, методистів-предметників і теоретиків 
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виховання. Якщо окремо досліджувати процес навчання та виховання, то значення компонентів єдиного 
навчально-виховного процесу втрачається, тому слід дотримуватися принципу єдності навчання і 
виховання.  

Так само і до проблем недисциплінованості варто підійти із позиції системного підходу. «Тут важливу 
допомогу можуть надати, – пише Б.Кутирев, – методи системного підходу, які допоможуть бачити та 
оцінювати кожен факт порушення дисципліни з позиції причин, які його спричинили, виявляти їхній 
взаємозв’язок, знаходити найбільш ефективні розв’язання проблеми». Цей самий автор підкреслює, що  
якийсь один метод не допоможе у вихованні свідомої дисципліни: «Стан дисципліни зумовлений багатьма 
факторами, які варто досліджувати й регулювати систематично, а не ізольовано».  Із цього виходить, що 
перш ніж визначити ефективні способи виховання  свідомої дисципліни, необхідно дослідити причини  її 
порушення, і лише тоді відібрати ті засоби її виховання, які дійсно ведуть до саморегуляції поведінки у 
відповідному виді діяльності [2, 13]. 

Щоб відповісти на питання які причини порушення шкільної дисципліни потрібно повернутися в 
середину 60-х. років, коли проводилася обширна дискусія у суспільства після виходу книги відомого 
педагога Георга Піхта «Катастрофа освіти». Він стверджував, що шкільна система не відповідає вимогам 
часу, а саме навчання застаріло як за змістом, так і за методами. Для того, щоб німецька нація не програла  
майбутнього, варто мобілізувати всі наявні резерви молодого покоління для більш ефективної шкільної та 
університетської освіти.  

У цей час ми можемо говорити про зародження так званої «лівої педагогіки», коли йшла повна відмова 
від усіх усталених педагогічних законів, відмова від усіх попередніх надбань педагогів світу. Прогресивні 
педагоги того часу вводили свої правила, тобто відміняли будь-які правила. Діти навчалися без навчальних 
програм. Таке поняття, як «авторитет вчителя» перестало існувати, тому що тепер учитель прирівнювався до 
учнів, намагався не виділятися серед них, стати їм товаришем. Урок починався не з вітання, а із запитання 
про що б клас хотів поговорити, і починалася жвава бесіда. 

У цих умовах питання про дисципліну ставилося зовсім по-новому:  дисципліна – ознака старої і 
небажаної школи, інструмент пригнічення дитячої особистості, вона ніби слугує пригнобленню школяра. 
Вчитель же виступає катом, який представляє це ненависне суспільство, тому що дисципліна калічить 
дитину.  

Поряд з дисципліною, звичайно, заперечувався також й авторитет. Авторитет вчителя розглядався, як 
релікт застарілої, протилежної просвітницькій, некритичної педагогіки.   

Але авторитет у повсякденному використанні цього слова є не лише властивість, яку люди або мають 
від народження, або можуть сформувати в собі, а й особистість сама може виробити певні якості як складові 
авторитету. У рідкісних випадках вона отримує вплив і силу над іншими завдяки своїй особливій харизмі. 
Отже, кожен учитель-початківець повинен був би мріяти про такий харизматичний авторитет, який би 
навіть не дозволяв виникнення  проблем дисципліни. 

Простіше й одночасно реалістичніше буде, якщо авторитет розглядати не як ознаку чи властивість, а як 
вираження особливого типу стосунків між особами.  У цьому випадку авторитет не просто існує, він 
визнається. Особа, яка є для іншої авторитетом, має повагу, сприймається серйозно, і на цій основі – 
щонайменше в обмеженому контексті, в якому це визнання діє – отримає право на керування рішеннями, які 
стануть обов’язковими і для інших. Цей вид авторитету, не являє якийсь рідкісний дар, а виступає як 
результат автентичної та правдивої поведінки, переконливої фахової, дидактичної та педагогічної 
компетенції і соціальної чуттєвості. 

Звернемо останній погляд на авторитет з погляду посади вчителя. Ще Платон говорив: «…Державна 
посада…, яка полягає у всілякому піклуванні про виховання хлопчиків і дівчаток…, ця посада значно 
важливіша від усіх найвищих посад у державі». Тому, хто  стає учителем, передається державою 
відповідальність, а з нею також певна влада над довіреними їй дітьми та молоддю. Авторитет з погляду 
посади деякою мірою є передумовою, яка може бути використана для перетворення педагогічно-змістовного 
авторитету як стосунки. Передумова може бути також втрачена. Авторитет може перетворитися в 
авторитарність. Це випадок, коли  вчительська влада користується певними санкціями (оцінки, покарання, 
погрози, коротше авторитарні засоби), якими забезпечується зовнішня влада [5, 27]. Особливу значущість 
для сучасних педагогів мають рекомендації В.О. Сухомлинського щодо застосування покарань у виховній 
практиці. З цього приводу автор писав: «Покарання може принизити особистість дитини, зробити її 
податливою випадковим впливам. Привчена за допомогою покарань до покірності дитина не може виявляти 
… дійсного опору злу… Постійне використання покарань формує пасивність і покірність людини... Чим 
більше покарань і чим вони жорсткіші, тим менше самовиховання. Покарання … огрублює людську душу,  
робить її жорсткою» [6, 435]. Педагог зазначав, що «покарання не є чимось невідворотним. Потреба в 
покаранні не виникає там, де панує рух взаємної довіри і теплоти,  дитина змалку тонко відчуває поруч із 
собою людину – з її думками й переживаннями, радощами і горем; де з перших кроків свого життя дитина 
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вчиться керувати своїми бажаннями» [6, 297]. Учений-педагог закликав учителів уникати озлобленості, 
грубості, не бути “товстошкірими”, бо це негативно позначиться на атмосфері й засобах навчання та 
виховання. У книзі “Серце віддаю дітям” він наголошував: “Найголовнішою рисою педагогічної культури 
має бути відчуття духовного світу кожної дитини, здатність приділити їй стільки уваги й духовних сил, 
скільки потрібно для того, щоб дитина відчула, що про неї не забувають, її горе, її образи, її страждання 
поділяють”.  

Після попередніх пояснень не виникає сумніву, що мати авторитет і бути авторитарним – різні речі. 
Варто наголосити: чим вищий авторитет має вчитель серед своїх учнів, тим менш авторитарно повинен він 
себе поводити, щоб не втратити хоча б зовнішній контроль над учнями. Дослідження показують, що серед 
учнів диференціація – «мати авторитет» та «бути авторитарним» не є відомою і повинна старанно 
розвиватися. Як допоміжне пояснення, часто сприймається, коли ми  розрізняємо «педагогічно сприятливий 
авторитет» та «педагогічно шкідливий авторитет». В.О. Сухомлинський писав: «Серед фонду виховних 
засобів, які є в розпорядженні педагога, його влада над дітьми – найпотрібніший, найзагальніший, найбільш 
загальний і водночас найгостріший і небезпечний засіб. Це інструмент, різець, яким можна виконати 
найтоншу, непомітну операцію, але можна й роз’ятрити рану…».  Тому не варто зловживати своїм 
становищем, щоб не покалічити вразливу дитячу душу, щоб назавжди не відвернути її від прагнення 
пізнавати світ та радіти йому [6, 457].   

Учителя, який має авторитет, поважають і важливою передумовою того, що учні  визнають його 
авторитет, є те, що він також поважає своїх  учнів, сприймає їх як самостійні особистості.  

Якщо «авторитет» не є властивістю характеру, то чи можна його навчитися? Або точніше: можу я як 
вчитель чи майбутній учитель організувати свої стосунки з учнями таким чином, щоб вони мене поважали 
та визнавали мій авторитет?  

Велика кількість експертів єдині в тому, що  для успішного оволодіння професією вчителя повинні бути 
специфічні особистісні передумови, відсутність яких не можна компенсувати відповідним навчанням, тому 
що їхні корені частково закріплені в їхньому соціальному становищі, частково – у генах. Група  вчених 
називає критерієм гарного вчителя «деякі передумови такого типу: потрібно бути достатньо фізично 
здоровим, любити дітей та молодь, мати почуття гумору, бути в захопленні від справи, якою займаєшся. 
Якщо ці  та декілька інших передумов присутні в людині, усі інші, які потрібні для виховання педагогічно 
сприятливого авторитету, можна засвоїти – частково при навчанні, частково вже на практиці, коли вже 
розумієш себе як вчителя і зацікавлений в подальшому професійному розвитку». 

Варто зауважити, що ми не можемо говорити про авторитет вчителя, не згадавши при цьому роль 
авторитету вчителя у формуванні учнівського колективу, та в розвитку цього колективу. Різні вчені по-
різному оцінюють роль колективу та його функції. Наприклад, А.С. Макаренко вважав основним 
принципом, на якому будуються стосунки в колективі, принцип відповідальної залежності. 
В.О. Сухомлинський важливого значення надавав питанню гуманізації стосунків у колективі. І.П. Іванов 
уважає, що саме в різновіковому загоні виникає товариське піклування старших про молодших, прагнення 
вдосконалювати себе й навколишню дійсність. Місце педагога він бачить при цьому «Не за них і без них, а 
разом з ними і попереду них». І.П. Щетинін уважає, що в учня необхідно викликати потребу в активному 
створенні своєї особи відповідно до уявлення про неї в колективі. Але у будь-якому разі ключова роль у 
створенні та результативному функціонуванні колективу належить вчителю. Саме своєю діяльністю вчитель 
показує приклад, направляє, завдяки своєму авторитету керує дітьми. При цьому, як уже зазначалося вище, 
ефективним буде непомітний вплив та непомітне втручання, тобто використання «педагогічно сприятливого 
авторитету». Життя навіть дитячої спільноти не можливе без конфліктів, іноді – дрібних, а іноді – досить 
серйозних, в яких стикаються різні моральні позиції, крайнощі колективізму та індивідуалізму, зло і добро. 
В таких умовах більше користі й особистості і колективу принесе справедливе розв’язання конфлікту, 
пошук і знаходження істини, перемога добра. У такому разі для кожного члена колективу це буде школою 
життя. Успішним розв’язання конфлікту буде знову ж таки при розумному, продуманому, непомітному 
втручанні вчителя, а це можливе тільки за наявності у вчителя авторитету серед дітей. 

Отже, з вищесказаного ми можемо зробити  висновки, що вчитель повинен мати серед учнів авторитет, 
і це не суперечить демократичному вихованню, а навпаки, підсилює його, дає йому гарантію і поштовх для 
розвитку. І незважаючи на те, що життя в наш час досить суворе і складне, незалежно від того чи 
працюватиме вчитель з однією дитиною, чи це буде великий клас, на першому місці повинні стояти людські 
цінності такі як любов, моральність, чесність  та повага.  Якщо вчитель поважатиме своїх учнів, якщо 
ставитиметься до них як до особистостей, то його авторитет серед цих учнів буде беззаперечним. 
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Лариса ГАРБУЗЕНКО 

ВИКОРИСТАННЯМ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО У ФОРМУВАННІ 
ГОТОВНОСТІ ДО ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

Завдання педагога на сучасному етапі розвитку суспільства полягає у тому, щоб створити такі виховні 
ситуації, які сприяли б максимальному розкриттю здібностей дитини та стимулювали її внутрішні 
можливості для саморозвитку. Сенситивним періодом для розвитку здатності до творчої діяльності, до 
естетичного освоєння навколишнього є молодший шкільний вік, для якого характерне домінування 
здібності не абстрактно-логічного, а образного мислення, інстинкт наслідування і провідна в дитинстві гра-
драматизація, безпосередність, щирість, розкутість уяви, живий інтерес до всього нового. У цей період 
закладаються основи формування художньо-естетичної діяльності як здатності та вміння людини чуттєво 
сприймати й оцінювати явища життя й мистецтва, творити прекрасне в довкіллі. Основи готовності до 
художньо-творчої діяльності, які закладаються у початковій школі, і далі мають розвиватися в 
педагогічному процесі. Результативність цієї діяльності багато в чому залежить від професійної 
майстерності вчителя початкових класів, учителів предметів освітньої галузі "Мистецтво". 

Сучасні розробники стандартів вищої освіти підкреслюють, що "панівним в освіті стає формування 
здатності фахівця на основі відповідної фундаментальної освіти перебудовувати систему власної 
професійної діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та обмежень – тобто формування 
особистісних характеристик майбутнього фахівця" [2, 66]. Стосовно підготовки вчителя образотворчого 
мистецтва це проявляється у необхідності оволодіння майбутніми фахівцями як художньо-технологічними 
та методичними вміннями й навичками, так і в потребі формування особистісної цілісної естетичної 
культури. Адже вчитель розвиває і формує особистість дитини, насамперед, через власну особистість. 

Досліджуючи теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх учителів 
мистецьких дисциплін, В.Ф. Орлов указує, що ефективність процесу професійного становлення зростає, 
якщо створені умови для розвитку здатності майбутнього вчителя усвідомлювати ціннісний смисл своєї 
професії, інтегрувати у власній свідомості духовно-особистісні та професійні аспекти художньо-
педагогічної діяльності, визначити своє місце й значення в ній та навчитися перетворювати себе; для 
забезпечення особистісно-смислової організації рефлексивного мислення і художньо-педагогічної 
діяльності. Для ефективної професійної художньо-педагогічної діяльності дослідник рекомендує 
дотримуватися таких умов: дотримання гуманістичних принципів розвитку особистості фахівця; 
переорієнтація вчителя – від просвітництва до здійснення життєвотворчої та культурної місії, від 
маніпулятивного, авторитарного викладання предметів художньо-естетичного циклу до особистісно 
зорієнтованої навчально-виховної роботи; усвідомлення майбутнім учителем єдності між фаховою 
психолого-педагогічною і спеціальною художньо-естетичною підготовкою; оволодіння способами пізнання 
художньо-педагогічних явищ через самопізнання; запровадження у навчально-виховний процес новітніх 
методик і педагогічних технологій рефлексивної дії, спрямованих на професійне становлення вчителів 
мистецьких дисциплін [4]. 

На нашу думку, найбільш повно рівень готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності 
відображається у понятті професійна компетентність, яка включає у себе як ключові, так і предметні 
компетентності. До ключових компетентностей відносимо такі: пізнавальну, соціальну, загальнокультурну, 
художньо-естетичну, громадську, комунікативну, інформаційну, підприємницьку; до предметних 
компетентностей учителів образотворчого мистецтва – художньо-естетичну освіченість, художньо-
професійну майстерність, психолого-педагогічну культуру. Ключові компетентності є 
багатофункціональними, надпредметними і міждисциплінарними. Також слід відзначити, що всі 
компетентності, ключові та предметні, взаємопов’язані, їх формування має відбуватися у системі навчальної 
та позанавчальної діяльності майбутніх педагогів. 
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Побудова педагогічної системи, яка б спонукала і стимулювала становлення індивідуальності кожного 
студента, стає першочерговим завданням вищої школи. Яків Чепіга свого часу писав: “Нова школа досвідом 
переконала в тім, що коли ми бажаємо мати життєвий тип людини, гідний прийдешньої людськості, то 
повинні шукати засобів, аби задовольнити нормальні вимоги нашої душі й тіла відповідно гармонії правди, 
краси й добра” [6, 8–9]. 

На сучасному етапі значна увага у мистецькій освіті звертається на культурологічний підхід, основу 
якого, на думку В. Бутенка, визначає культурологічна ідея, "яка орієнтує осмислення будь-якого явища чи 
предмету дійсності у тісному взаємозв’язку об’єктивного і суб’єктивного, соціального і особистісного, 
минулого і майбутнього, художнього і естетичного" 1, 140.  

Культурний досвід людства передається, як відзначають російські автори, через "освоєння двох 
взаємопов’язаних пластів – пласту актуальної культури, яка охоплює синтез знань, умінь, навичок, 
необхідних людині у сучасному житті, і пласту культурної спадщини, що представляє історичний досвід 
пізнання і творчого перетворення світу" 3, 7. 

З погляду реалізації цих ідей продуктивним є включення майбутніх учителів образотворчого мистецтва 
до художньо-творчої діяльності засобами декоративно-прикладного мистецтва, яке виконує специфічну, 
властиву лише йому функцію, яка полягає в тому, що воно розкриває перед особистістю світ реальної краси, 
яка приносить естетичну насолоду, відіграє значну роль у формуванні переконань, поглядів, норм і правил 
поведінки, є джерелом духовного багатства, стимулом активного життя. Завдяки декоративно-ужитковому 
мистецтву здійснюється зв’язок поколінь і через задоволення художніх потреб реалізується соціальне 
призначення мистецтва. Цінність будь-якого мистецтва, зокрема й декоративно-прикладного, визначається 
багатством засобів, за допомогою яких втілюються певні ідеї. Завдяки засобам реалізується естетичне 
призначення ужиткових речей. Від співвідношення їхніх елементів, від їхнього порядку, рівноваги, гармонії 
залежить можливість їхнього подальшого розвитку.  

Студенти мають рухатися від пізнання мови цього виду мистецтва до вивчення його сучасного стану, 
осмислення ставлення до художньо-організованого предметного середовища, від формування умінь 
створювати предмети декоративного-ужиткового мистецтва до практичних навичок створення художнього 
образу засобами цього виду мистецтва для реалізації завдань всебічного гармонійного розвитку 
підростаючого покоління.  

Розроблена нами технологія спрямована на усвідомлення студентами місця і ролі українського 
декоративно-прикладного мистецтва як морально-естетичного засобу збагачення особистості, на досконале 
володіння техніками та матеріалами декоративно-ужиткового мистецтва, на естетичне оформлення 
предметного середовища, формування в майбутніх учителів потреби в передачі здобутого досвіду 
естетичної діяльності школярам, залучення студентів до використання творів усної народної творчості, 
звичаїв, обрядів, традицій українського народу при вивченні декоративно-ужиткового мистецтва, на 
використання знань і навичок у галузі декоративно-ужиткового мистецтва під час вивчення учнями інших 
навчальних дисциплін. Художньо-творча діяльність у цьому разі передбачає створення суб’єктивно нового 
продукту за допомогою зображувальних та виражальних засобів (кольору, форми, композиції) з метою 
формування естетичних та функціональних якостей предметного середовища. 

Через творчу діяльність молодь гармонійно розвиває свої внутрішні психічні властивості, оволодіває 
навичками і вміннями художнього оформлення виробів. Потреба в художній діяльності підсилюється 
професійними інтересами, які стають стійкими за умови переходу на більш високий рівень, що передбачає 
постійну спрямованість вчителя на створення умов для оволодіння школярами досвідом попередніх 
поколінь. 

Спираючись на ці ідеї педагогів та дослідників, ми в процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва намагаємось урізноманітнити форми їхньої художньо-творчої діяльності 
з метою не простого відтворення художнього образу в тій чи іншій техніці, а створення художнього образу 
відповідно до перспектив вирішення у наступній педагогічній діяльності завдань всебічного гармонійного 
розвитку школярів. 

Творчий потенціал особистості, як наголошував В.Сухомлинський, розвивається на основі проникнення 
у зміст і характер різноманітних видів народної творчості. Пізнаючи і продовжуючи творчі традиції народу 
учні засвоюють матеріалізоване в них народне творче мислення. Оволодіваючи мистецтвом чи ремеслом, 
школярі опановують творчий досвід батьків, дідів. Це сприяє формуванню умінь, навичок реалізації своїх 
задумів, створенню власних проектів [5]. 

У процесі професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва для розвитку 
готовності до художньо-творчої діяльності одним із аспектів було використання ідей В.О. Сухомлинського 
щодо ролі казки у всебічному гармонійному розвитку особистості. 

Для дитини казка є чудовим підручником життя і неперевершеним зразком мистецтва слова. 
"Багаторічний досвід переконує, що естетичні, моральні та інтелектуальні почуття, які народжуються в душі 
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дитини під враженням казкових образів, стимулюють потік думки, який пробуджує до активної діяльності 
мозок, зв’язує повнокровними нитками живі острівці мислення", – так оцінював В.О. Сухомлинський роль 
казки у всебічному гармонійному розвитку особистості 5, 176. За твердженням педагога завдяки казці 
дитина пізнає світ не лише розумом, а й серцем. Він підкреслював, що "через казку, фантазію, гру, через 
неповторну дитячу творчість – вірний шлях до серця дитини" 5, 32. 

У фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва ми спираємось на ідею 
В.О. Сухомлинського про те, що особливістю використання казки у виховній системі є її гармонійне та 
природне застосування в процесі щоденного навчання та виховання учнів. На думку В.О. Сухомлинського, 
казка, її читання чи слухання, а тим паче її творення, є активним творчим процесом, який охоплює усі сфери 
духовного життя дитини. Педагог використовував різноманітні прийоми роботи з казками: читання казок 
учителем та дітьми, слухання казки, виготовлення казкових героїв з паперу, тканини, створення дітьми 
власних казок, групове вигадування казки, інсценування казок, дописування казок. 

Роль казки у всебічному розвитку особистості значно підвищується при поєднанні слова й наочного 
образу, коли вихованці не лише слухають чи читають казку, а й спираються на ілюстрацію, а при створенні 
казки розкривають свої почуття у вигляді малюнку, адже, як наголошував В.О. Сухомлинський: 
"переключення думки, яка є сутністю мислення, можливе лише тоді, коли перед дитиною або наочний, 
реальний образ, або ж настільки яскраво створений словесний образ, що дитина немовби бачить, чує, 
відчуває на дотик те, про що розповідають" 5, 34. 

Роботу із студентами, майбутніми вчителями образотворчого мистецтва ми розпочали із ознайомлення 
з поглядами В.О. Сухомлинського на роль казки у всебічному гармонійному розвитку особистості, із 
прийомами роботи з казкою, які пропонував педагог. Також значна увага приділялася на заняттях 
декоративно-прикладного мистецтва особливостям ілюстрування казок, створенню художнього образу 
засобами цього виду мистецтва. 

На наступному етапі студенти знайомилися із павлиськими казками, які були створені 
В.О. Сухомлинським та його вихованцями, обирали казку, яку хотіли б проілюструвати, виділяли головну 
ідею цієї казки, підбирали художні засоби для повного розкриття цієї ідеї. При цьому зверталася увага на 
структурні, смислові та композиційні особливості павлиських казок, аналіз їхнього зв’язку із народною 
образністю, фольклористикою, цінностями українського народу. На ідейно-тематичному рівні в павлиських 
казках виділяються два аспекти: природа і моральні якості. У казках автори персоніфікують явища природи 
і в той же час намагаються пояснити причинність (як її уявляє дитяча фантазія) того чи іншого явища, 
функції предмета чи поведінки живої істоти. 

У процесі роботи над ілюстраціями до відібраних казок проводився етап рефлексії, який передбачав 
обґрунтування, чому саме цю казку обрано, яку ідею хотілося передати в ілюстрації, чому саме такі 
виражальні засоби обрано, завдяки чому вдалося досягти поставленої мети. 

Ми проаналізували роботи студентів, які виготовляли ілюстрації до повлиських казок. Відзначаємо, що 
більшість студентів на достатньо високому рівні втілили основні ідеї обраних казок, створили власний 
художній образ засобами петриківського розпису.  

Наприклад, студентка О. Чеботарьова, ілюструючи казку "Півень і Сонце" (рис.1.), за допомогою 
форми та кольору передала характер півня: червоний колір та форма постаті передає його пихатість, 
композиційна побудова ілюстрації врівноважена зображенням рослин. 

Студент Д. Юрченко створив портрет соняшника зі своєю долею, де образ наповнений внутрішньою 
динамікою, показано зв’язок соняшника і сонця, як матеріального і духовного (рис. 2). 

На ілюстрації до казки "Шпак прилетів" (рис. 3) авторка Л. Тарасенко за допомогою холодної колірної 
гами відображає стан ранньої весни. За допомогою засобів петриківського розпису, а саме мазків "прямі" і 
"криві зернятка" створено художній образ лінивого горобця. А незаповнений простір навколо шпака показує 
його велич. 

Ілюстрація В. Свиридова до казки "Сині оченята" (рис. 4) характеризує стан пробудження природи 
вранці. Збентеженість пролісків від побаченого навколишнього світу підкреслюється пластикою ліній. 
Прозорість фарб передає тендітність народженого проліска.  

Отже, підібрані студентами кольори, форма, композиція допомагають глибше пізнати характери героїв 
казок, відтворюють красу навколишньої природи, їм притаманні простота й гармонія малюнка, поетичність 
композицій. Зорові образи створені цими ілюстраціями будуть легко запам’ятовуватися учнями й надовго 
залишаться в їхній пам’яті, оскільки викликають певні емоції, сприяють яскравості сприймання життя. 

Завершальний етап роботи з павлиськими казками передбачав розробку фрагменту конспекту заняття із 
молодшими школярами, в ході якого пропонувалося використати підібрану й проілюстровану казку. 
Студенти могли виконати завдання на вибір: 1) заняття із слухання учнями казки з опорою на власно 
створену ілюстрацію із наступним обговоренням; 2) заняття із створення казки за початком казки та 
ілюстрацією; 3) заняття із створення ілюстрації до казки.  
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У ході розробки конспектів занять зверталася увага на такі особливості педагогічної творчості: 
1) учень – опосередкований об’єкт педагогічної творчості й одночасно є її суб’єктом, тому важливо 
продумувати, яким чином стимулювати учнів до творчості в процесі роботи над казкою; 2) наявність у 
педагога досить чіткого уявлення про ідеал особистості, до якого він буде прагнути у співтворчості із 
вихованцем; тому важливим аспектом розробки заняття є прогнозування того, як робота над казкою буде 
впливати на особистість вихованця, а отже, і розуміння моральної відповідальності вчителя за результат 
творчої діяльності; 3) вплив соціального оточення на розвиток й особливості творчості вчителя й учнів; 
звідси випливає необхідність розуміння педагогом особливостей розвитку учнів у різні історичні періоди, 
наявності суперечностей між загальнолюдськими цінностями й цінностями, які пропагують деякі засоби 
масової інформації у наш час. 

Для реалізації поставлених завдань розвитку готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва 
до художньо-творчої діяльності, формування готовності до залучення майбутніх учнів у художньо-творчу 
діяльність ми визначаємо такі умови: 1) створення продуктивних взаємин у системі "викладач-студент", що 
передбачають відкритість, прийняття погляду інших, визнання права на створення свого художнього образу, 
свободу спілкування, дискусій; 2) створення творчої атмосфери у навчальній групі, заохочення пошукової 
активності, самостійності у вирішенні поставлених завдань; 3) творча особистість викладача, що передбачає 
продукування педагогом значної кількості ідей для втілення художнього образу; творчість викладача є 
передумовою своєчасного й результативного розпізнавання у студентів стану зацікавленості, розкутості 
світосприйняття, готовності до втілення своєї власної ідеї у художньому образі; 4) урізноманітнення форм 
роботи із студентами, виконання одного й того ж завдання у різні способи. 

Отже, для формування в майбутніх учителів образотворчого мистецтва готовності до художньо-творчої 
діяльності можна ефективно використовувати різноманітні форми роботи з опорою на педагогічний досвід минулого, у 
тому числі й ідеї В.О. Сухомлинського щодо ролі казки у всебічному гармонійному розвитку особистості. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Ілюстрація до казки "Півень і Сонце". 
О.Панкевич  

Рис. 2. Ілюстрація до казки "Квітка Сонця". 

Д.Юрченко  

 
Рис.3. Ілюстрація до казки "Шпак прилетів". 

Л.Тарасенко  

 

Рис. 4. Ілюстрація до казки "Сині оченята". 
В.Свиридов  
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Світлана ГЕРГУЛЬ 

САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНІ 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Інтеграційні процеси, що відбуваються у світі, Європі й Україні, зокрема, ставлять якісно нові вимоги 
до професійної діяльності вчителя. Поряд із наданням учням базових знань, визначених стандартами освіти, 
основний акцент переноситься на забезпечення особистісного розвитку учня, а саме, формування в нього 
вмінь навчатися самостійно, розвиток потреби в постійному поповненні й поглибленні своєї ерудиції, 
розвиток його творчого потенціалу. Отже, успішне розв’язання цих завдань вимагає від особистості 
педагога вибору стратегії неперервної освіти впродовж усього життя на основі саморозвитку, 
самовдосконалення, самоосвіти. 

Проблема самоосвіти вчителя завжди була й залишається найактуальнішою проблемою педагогічної 
науки та практики. Адже педагогічний процес, зокрема зміст та характер професійної діяльності вчителя, 
постійно змінюються, викликаючи в педагога потребу в оволодінні новими педагогічними засобами та 
методами впливу на формування особистості школяра. 

Визначені положення зафіксовано в державних документах: Конституція України, Національній 
доктрині розвитку освіти (2002), Державній цільовій комплексній програмі “Вчитель”, у нормативно–
правових документах, що регламентують діяльність системи освіти: законів “Про освіту” (1996), законах 
прямої дії “Про загальну середню освіту” (1999), “Про професійну освіту” (2001), “Про вищу освіту” (2002) 
та інших законодавчих актах. 

Особливого значення в сучасних умовах також набуває ретельне вивчення, узагальнення та критичне 
переосмислення спадщини видатних педагогів, науковців, практиків з питань самоосвітньої діяльності 
вчителя. У цьому контексті особливої актуальності набуває теоретико-педагогічна спадщина видатного 
українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського (1918 – 1970), яка ввійшла до історії 
вітчизняної педагогічної думки помітною сторінкою. Його педагогічні ідеї сьогодні визнаються 
педагогічною громадськістю всієї планети. Його новаторські погляди сприяють професійному зростанню 
вчительства. В Україні склалася своєрідна школа сухомлинознавців, з’являються книги, брошури, 
дисертаційні дослідження, присвячені теоретичній спадщині і практичній діяльності визначного педагога. 

Про посилення уваги до вивчення педагогічної спадщини В. Сухомлинського в останні роки свідчать: 
захист упродовж останніх п’яти років чотирнадцяти кандидатських дисертацій, при загальній кількості – 
п’ятдесят дев’ять; проведення Всеукраїнських педагогічних читань “Василь Сухомлинський і сучасність”; 
видання неопублікованих праць педагога в хрестоматії “Маловідомі першоджерела української педагогіки”, 
статті в навчальному посібнику “Українська педагогіка в персоналіях”, де подано нові біографічні відомості 
про видатного педагога, розкрито раніше невідомі положення його педагогічної системи. 

Особистість Василя Олександровича, його педагогічної спадщини стали предметом вивчення науковців 
як в Україні (І. Бех, А. Богуш, І. Зязюн, В. Кузь, О. Савченко, М. Сметанський та ін.), так і поза її межами 
(А. Борисовський, Б. Кваша, М. Мухін, В. Риндак, С. Соловейчик та ін.).  

Окремі аспекти самоосвітньої діяльності вчителя у працях видатного педагога – гуманіста привертали 
увагу М. Антонця, А. Бика, В. Бутенка, Л. Бондар, А. Луцюка, К. Юр’євої та ін. Але проблема самоосвіти 
вчителя в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського ще не була предметом грунтовного дослідження. 

В.О.Сухомлинський протягом педагогічної діяльності перебував у стані пошуку теоретико-
методологічних та організаційно-методичних засад, спираючись на які можна було б досягти оптимальних 
результатів у розвитку, вихованні та формуванні всебічно розвиненої особистості учня. Він був глибоко 
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переконаний, що практична реалізація цих завдань насамперед залежить від учителя, його професійної 
підготовленості, загальної культури та ерудиції, прагнення та вміння творчо працювати, безперервно 
оновлювати знання, займаючись самоосвітою.  

Даючи визначення поняттю самоосвіта, він писав, що це –“це самостійне оволодіння теоретичним 
матеріалом та практичними вміннями” [2, 260], а також “особисті зусилля вчителя, спрямовані на 
підвищення власної культури праці і в першу чергу культури мислення” [4, 524]. Це не механічне 
поповнення знань, а перетворення наукових істин у живий досвід творчої праці. Метою самоосвітньої 
діяльності вчителя має стати: збагачення його ідейно-теоретичного рівня, поглиблення знань у галузі 
основних, профільних предметів, оволодіння досягненнями педагогічної науки та практики, психології та 
конкретної методики, підвищення власної загальної культури, тобто всебічне озброєння педагога знаннями 
для поліпшення своєї професійної діяльності. 

У своїх творах Василь Олександрович розкрив особливості самоосвіти вчителів у галузі педагогіки, 
психології та методики навчально-виховної роботи. Вперше деякі аспекти організації підготовки вчителів до 
науково-методичної та самоосвітньої діяльності він обґрунтував у своєму дисертаційному дослідженні на 
здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук "Директор школи – керівник навчально-виховної 
роботи" (1954). У подальшому ці питання набули розвитку в працях "Організація та виховання 
педагогічного колективу середньої школи"(1958), "Система роботи директора школи"(1959), "Павлиська 
середня школа"(1969), "Розмова з молодим директором школи"(1966), "Сто порад учителеві"(1967), 
"Директор і вчитель"(1955), "Листи до сина"(1967), "Методика виховання шкільного колективу" (1968). 

Цій проблемі він присвятив на сторінках періодичних видань одні з перших своїх статей: “Завідуючий 
навчальною частиною школи”(1946), “В тісному зв’язку з практикою”(1949), “Майстерність”(1949), 
“Забезпечення наступності в навчанні”(1953), “Директор школи – керівник навчально-виховної 
роботи”(1953), “Годовой план роботы школы”(1953), “Педагогічні читання в Москві”(1955), “Директор 
школи – організатор педагогічного колективу”(1958) та ін. 

Ефективним шляхом здійснення самоосвітньої діяльності вчителя В.О.Сухомлинський уважав її чітку 
організацію, яка являє собою єдину систему дій директора школи, його заступника та вчителів; виявлення та 
задіяння психолого-педагогічних факторів, які  викликали б у педагога бажання творчо й результативно 
працювати, постійно прагнучи до професійного та духовного зростання. Глибокий аналіз та ретельне 
дослідження педагогічної спадщини видатного педагога уможливили зробити висновок, що Василь 
Олександрович теоретично обґрунтував та експериментально перевірив у роботі керованої ним школи 
основні етапи організації самоосвітньої діяльності вчителів: установчий, практичний, підсумковий. 

Установчий етап передбачав розуміння та усвідомлення вчителем необхідності самоосвітньої 
діяльності, визначення її теми, змісту й мети, складання плану роботи, визначення науково-педагогічних 
джерел для опрацювання тощо. До вибору теми самоосвіти педагоги ставилися дуже вимогливо, постійно 
акцентували увагу на питаннях, які актуальні не тільки окремому вчителю, а й усьому педагогічному 
колективу школи.  

Аналіз протоколів педагогічної ради Павлиської середньої школи, які зберігаються у Державному 
педагогічно-меморіальному музеї імені В.О.Сухомлинського, дає змогу зробити висновок, що вчителі 
постійно працювали над вивченням теоретико-методологічних та методичних питань, знайомилися з 
основами загальної та спеціальної педагогіки, психології, досягненнями в розвитку науки, техніки, 
збагачували власний професійний та загальнокультурний рівні. Обов’язковим завданням кожного вчителя 
Павлиської середньої школи було вивчення нормативних документів та розпоряджень, обізнаність учителя у 
сфері політичного життя країни.  

Наступним кроком самоосвітньої діяльності вчителя було планування роботи. До плану, як завжди, 
вносили наступні питання: вивчення педагогіки, психології, логіки; методики викладання фахового 
предмета; вивчення періодичної педагогічної літератури; педагогічної літератури з питань виховання; 
вивчення граматики української мови. Під час планування самоосвіти В.О. Сухомлинський радив колегам 
орієнтуватися на педагогічну діяльність як на процес особистісного зростання та професійного 
самовдосконалення. 

Перед початком планування роботи із самоосвіти Василь Олександрович надавав консультації кожному 
вчителю. При цьому він ураховував індивідуальні можливості кожного з них, стаж роботи в школі, рівень 
педагогічної майстерності, напрями роботи, їхні інтереси та інше. Слід зазначити, що в плануванні 
самоосвітньої діяльності брали участь усі вчителі Павлиської середньої школи. Особливу увагу 
В.О.Сухомлинський приділяв педагогам, які заочно здобували вищу освіту. Вони до свого плану самоосвіти 
також заносили виконання міжсесійних завдань та вузівських контрольних робіт. Підготовлені плани 
самоосвітньої діяльності вчителів обговорювалися на методичному об’єднанні та затверджувалися 
директором школи. 
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На другому – практичному етапі організації самоосвітньої діяльності вчителя – передбачалося вивчення 
психолого-педагогічної та методичної літератури з обраної проблеми. Василь Олександрович надавав 
вагомого значення цьому етапу в роботі кожного педагога, оскільки він пов’язаний із нагромадженням 
педагогічних фактів: їхнім добором, аналізом, перевіркою нових методів роботи, постановкою 
експерименту. Видатний педагог відстоював думку про те, що самоосвіта успішно може здійснюватися 
лише за тієї умови, якщо і директор школи “висуває до себе такі самі вимоги, як і до вчителів – постійне 
прагнення до нового, сміливе експериментування та безперервне самовдосконалення”[1, 57]. 

Особливу увагу В.О. Сухомлинський приділяв організації самоосвітньої діяльності молодого вчителя, 
розглядав цей процес як складний та багатоаспектний, що передбачає застосування теоретичних знань, 
котрих набув молодий спеціаліст у навчальному закладі; перші практичні спроби організації навчально-
виховної роботи; поступове набуття власного педагогічного досвіду. Видатний педагог уважав, що на якому 
б високому рівні не була поставлена підготовка спеціалістів у педагогічних навчальних закладах, їхня 
перепідготовка в інститутах вдосконалення учителів, – життя розвивається настільки динамічно, що набуті 
знання швидко стають “застарілими”. Саме тому знання, вміння та навички, які набувають майбутні 
педагоги в стінах вищих навчальних закладів, повинні бути лише важливим та необхідним “фундаментом 
для його творчої самостійної діяльності”. 

Підсумковий етап організації самоосвітньої діяльності вчителів передбачає підбиття підсумків, 
узагальнення спостережень, оформлення результатів самоосвітньої роботи та визначення подальших 
перспектив роботи. У Державному педагогічно – меморіальному музеї імені В.О.Сухомлинського в Павлиші 
зберігаються рукописні журнали "Педагогічна думка" за 1960 – 1969 роки. Методичні розробки та статті, що 
ввійшли до них, є результатом самостійної роботи вчителів Павлиської середньої школи. Аналіз змісту цих 
матеріалів свідчить про досить глибокі знання педагогів у галузі теорії та методики навчання і виховання 
школярів.  

Поданий у журналі досвід учителів школи відзначається оригінальністю, творчим ставленням до 
педагогічної діяльності, пошуками нестандартних форм, прийомів та методів навчання і виховання 
молодших школярів, підлітків, юнаків. Наприклад, “Роль естетичних почуттів у вихованні дітей молодшого 
шкільного віку” – праця вчительки початкових класів В.С.Осьмак, “Моральні стосунки між учнями 
середнього шкільного віку” – вчительки математики Г.Я.Вовченко, “Математичне мислення і розумове 
виховання” – вчительки математики Г.Г.Арищенко  та ін. Окрім того, учителі Павлиської середньої школи 
опубліковували свої статті, де розкривали результати самостійних науково-методичних досліджень у 
педагогічній пресі. Василь Олександрович уважав, що результатом самоосвітньої діяльності вчителів має 
стати "педагогічна лабораторія школи" тобто "творча єдність всіх учителів, повсякденне інтелектуальне 
збагачення, взаємний обмін духовними цінностями" [3, 578]. 

Стиль високої вимогливості до особистості вчителя та якості його праці, який склався у Павлиській 
середній школі за часів роботи В.О. Сухомлинського, неодмінно спонукав вчителя до самоосвітньої 
діяльності, метою якої є: збагачення ідейно-теоретичного рівня вчителя; поглиблення знань у галузі 
основних профільних предметів; оволодіння досягненнями педагогічної науки та практики, психології та 
конкретної методики; підвищення загальної культури вчителя. Таким чином згідно з метою, вивчення та 
ретельне дослідження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського дали змогу виділити наступні напрями 
професійної самоосвіти вчителя: предметний, методичний та загальнокультурний. 

Предметний напрям самоосвітньої діяльності вчителя передбачає відновлення теоретичних знань, 
одержання та засвоєння нової предметної інформації з преси та фахової літератури. До методичного 
напряму самоосвіти видатний педагог відносив: відновлення знань вузівського курсу з методики викладання 
предметів; ознайомлення з новітніми методичними розробками; вивчення, узагальнення та поширення 
педагогічного досвіду. Предметний та методичний напрями самоосвітньої діяльності вчителя здійснювалися 
в тісному взаємозв'язку та ставили за мету навчити вчителя працювати з педагогічною та методичною 
літературою. Видатний педагог не раз підкреслював, що “ні методичні об'єднання, ні предметні комісії не 
можуть дати вчителю того, що може дати систематична самостійна робота з педагогічною та методичною 
літературою” [1]. 

Заслуговує на увагу досвід роботи з психолого-педагогічною та методичною літературою педагогічного 
колективу Павлиської середньої школи, описаний В.О.Сухомлинським у матеріалах до кандидатської 
дисертації “Директор школи – керівник навчально-виховної роботи” (1954). Групування прочитаного 
проводилася за двома великими розділами: 1)дидактика, 2)методика. Методична література, у свою чергу, 
розподілялася за розділами: урок, методи навчання, методи перевірки та оцінки знань учнів. Усі “газетні та 
журнальні статті, а також книги конспектувалися та анотувалися. Конспекти та анотації розподілялися за 
названими підрозділами. Методична література групується за темами або розділами програми”. Таким 
чином, надбанням учителів Павлиської середньої школи були не тільки статті та книги теоретичного змісту, 
але й досвід практичної діяльності передових учителів, що складало “колосальну базу” для самоосвітньої 
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діяльності вчителів. Важливою вимогою до їхньої самоосвіти було обов'язкове застосування набутих знань у 
практичній діяльності та обмін самоосвітнім досвідом із колегами. 

Загальнокультурний напрям самоосвітньої діяльності вчителя передбачає розширення власного 
світогляду вчителя, його естетико-педагогічної культури. Здійснювати самоосвітню діяльність за цим 
напрямком визначний педагог радив через відвідування театрів, музеїв, перегляду художньо-просвітницьких 
передач, читання класичної, художньої літератури, періодичних видань. В.О.Сухомлинський завжди 
спілкувався зі своїми колегами з приводу прочитаної статті, обговорював відвідані виставки, переглянуті 
фільми. Він був глибоко переконаний, що вчитель обов'язково має бути обізнаним із питань мистецтва, 
стежити за новинами культурного життя країни. Під час індивідуальних бесід, відвідання уроків, 
спираючись на власні спостереження, визначний педагог намагався виявити здібності вчителів та 
спрямувати їх самоосвітню діяльність таким чином, щоб ще глибше розкрилися його таланти та вміння. 
Василь Олександрович стежив, щоб у методичному кабінеті школи завжди були нові літературні 
надходження, книги з естетичної культури вчителя, довідники та словники.  

Аналізуючи багаторічний досвід роботи В.О. Сухомлинського, можна зазначити, що проблема 
самоосвіти вчителя посідає вагоме місце в педагогічній спадщині видатного педагога. Працюючи тривалий 
час учителем і директором середньої загальноосвітньої школи, займаючись самостійно самоосвітою та 
керуючи самоосвітньою діяльністю вчителів педагогічного колективу його школи, він розробив, дослідив та 
апробував цілий комплекс форм та методів самоосвітньої діяльності вчителів. у Павлиській середній школі 
творчо використовували індивідуальні, групові та колективні форми самоосвітньої діяльності вчителів. 

До індивідуальних форм належали: індивідуальні консультації, індивідуальна творча лабораторія 
вчителя, педагогічний щоденник, особиста бібліотека педагога. Групові консультації, спільні бесіди та 
наради при директорі становили групові форми самоосвіти вчителів. Психологічний семінар, предметні 
комісії, методичні об’єднання, педагогічні ради, теоретичні конференції, лекторії для батьків та вчителів, 
“Школа педагогічної майстерності”, “Школа педагогічної культури”, “Методичні канікули”, “Подорожі у 
світ книжок”, педагогічні читання були колективними формами самоосвіти педагогічного колективу школи. 

Методи становили сутність та основу здійснення самоосвітньої діяльності вчителів. серед них метод 
вивчення наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури, а саме: читання літератури – 
ознайомлення з текстом, суцільне читання, вибіркове читання, читання та вивчення лише певних розділів та 
ін.; ведення записів прочитаного – складання плану, тез, конспектування, цитування, виписування та ін.; 
опрацювання та аналіз літератури – написання анотації, повідомлення, виступу, реферату, доповіді, 
методичної розробки, статті та ін.; вивчення передового педагогічного досвіду через спостереження, аналіз, 
узагальнення; дослідження. 

У Павлиській середній школі склалася добра традиція створення власної бібліотеки вчителя. за цією 
традицією молодому педагогу дарували книги. Здебільшого це були книги з педагогіки, психології, 
енциклопедична або довідкова література. Протягом усієї педагогічної діяльності вчитель поступово 
збагачував власну бібліотеку. До неї поступово входила наукова, науково-популярна, фахова, художня, 
класична література. Слід зазначити, що взагалі в школі панував так званий “Культ книги”. Також кожний 
учитель передплачував декілька журналів, серед яких обов’язково були науково-методичні видання. 

У шкільному методичному кабінеті на допомогу самоосвітній діяльності вчителів було сформовано 
банк матеріалів, до якого входили списки рекомендованої для самостійного опрацювання літератури; 
варіанти планів із самоосвітньої роботи; тексти доповідей; зразки рефератів; взірці конспектів літературних 
джерел; новинки психолого-педагогічної літератури. В.О. Сухомлинський у своїй праці “Розмова з молодим 
директором школи” писав, що “інтерес до книжки, атмосфера любові й поваги до книжки не народжуються 
стихійно або ж внаслідок керованих вказівок. Адміністративним шляхом тут нічого не доб’єшся. Джерелом 
Культу книжки є колективна думка, колективні дискусії, бесіди, живі суперечки, захоплення” [3, 468 – 469]. 

Глибокий аналіз та ретельне вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, архівних 
матеріалів, які характеризують його педагогічну діяльність, документації Павлиської школи та спогадів 
колег дали змогу зробити висновок, що педагогічно-пошукова думка видатного педагога щодо організації та 
здійснення самоосвітньої діяльності вчителів Павлиської середньої школи, орієнтованої на їхній 
професійний саморозвиток виходила за межі тогочасних уявлень про організацію цього процесу. Вона 
являла собою систему самоосвітньої роботи вчителя, яка здійснювалася в три етапи (установчий, 
практичний, підсумковий) за трьома напрямами (предметним, методичним та загальнокультурним) та 
передбачала: визначення індивідуальної теми самоосвіти, її мети, поточне та перспективне планування 
роботи; підбір відповідної літератури, раціональних форм і методів засвоєння та збереження інформації; 
узагальнення набутих знань, спостережень; поступове освоєння форм та методів дослідницької та 
експериментальної діяльності; оформлення результатів та визначення перспектив роботи.  

Проведене дослідження вносить багато корисного в розв’язання проблем організації та здійснення 
самоосвітньої діяльності вчителя. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського має потужний потенціал для 
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сучасного вчителя, який працює за новими особистісно орієнтованими педагогічними технологіями та 
програмами. 

Оновлена школа сьогодення вимагає від учителя високої педагогічної культури, вміння враховувати 
індивідуальні особливості школярів, володіння варіативними навчальними програмами та змістом освіти в 
межах предметів, які він викладає, тому проблема самоосвіти залишається важливою для сучасного вчителя. 
Отже, вкрай актуально звучать слова В.О. Сухомлинського для сучасного педагога: “Якщо вчитель хоч на 
один день зупиниться у своєму інтелектуальному зростанні, він перестане бути світочем знань і для своїх 
вихованців і для дорослих трудівників”[5, 121]. 
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Олена ГОРБЕНКО 

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ХУДОЖНЮ КУЛЬТУРУ ВЧИТЕЛЯ 

На сучасному етапі оновлення політичної, соціально-економічної, культурної сфер життя України 
особливо гостро постає проблема духовного розвитку особистості, якій мають бути притаманні такі якості, 
як висока моральність, відповідальність, творча активність, багатство внутрішнього світу, емоційно-
почуттєва та інтелектуально-розумова культура. 

Значну роль у цьому процесі належить мистецтву, котре для становлення людини, як зазначав 
В.О.Сухомлинський, має виняткове значення. Мистецтво, говорив великий вчитель, – це час і простір, у 
якому живе краса людського духу. Як гімнастика виправляє тіло, так мистецтво виправляє душу. Пізнаючи 
цінності мистецтва, людина пізнає людське в людині, підносить себе до прекрасного, переживає насолоду 
[5, 544]. 

Тому сьогодні перед освітою гостро стоїть проблема формування художньої культури майбутнього 
вчителя, зокрема мистецьких дисциплін, від професійного рівня якого залежить формування в учнів 
художнього світогляду, вдосконалення мистецьких запитів та смаків за допомогою набуття знань та вмінь, 
необхідних для повноцінного сприйняття і відтворення художніх образів, здатності до творчої 
самореалізації через мистецтво. 

Художня культура в структурі професійно-педагогічної діяльності вчителя музики визначається як 
інтегрована професійно значуща особистісна якість, що характеризується  не тільки здатністю до емпатійно-
художнього співпереживання, активного внутрішнього діалогу, проникненням у глибини авторського 
задуму, а й уміннями донести емоційно-образний зміст до свідомості школярів, зробити процес пізнання-
переживання справжнім і повноцінним. В.О.Сухомлинський у своїх працях підкреслював, що художнє 
пізнання – це широке, багатогранне поняття. Його не можна зводити до узнавання, до нагромадження знань, 
щоб відповісти на запитання вчителя й дістати оцінку. Справжнє пізнання мистецтва, продовжує свою 
думку В.О.Сухомлинський, – починається там, де людина осягає прекрасне для себе, для повноти свого 
духовного життя, живе у світі мистецтва, прагне прилучитися до прекрасного [5, 544]. 

Ефективність впливу художніх творів на особистість характеризується рівнем його індивідуального 
осягнення духовних цінностей, їхній перетворенням у неповторний внутрішній світ суб’єкта художнього 
спілкування, рівня емоційно-інтелектуальної культури сприйняття. Особливого значення у своїх працях 
В.О.Сухомлинський надавав вихованню культури відчуттів і сприймань, від якої залежить тонкість 
почуттів, переживань, емоційно-естетичного ставлення до навколишнього світу й до самого себе. Чим тонші 
відчуття і сприймання, зазначав він, тим більше бачить і чує людина в навколишньому світі відтінків, тонів і 
напівтонів, тим глибше виражається особиста емоційна оцінка фактів, предметів, явищ, подій, тим ширший 
емоційний діапазон, який характеризує духовну культуру людини [5, 502]. 

Містячи величезний емоційний потенціал, мистецькі твори залучають суб’єкта художнього сприйняття 
до своєрідного світу художньої реальності. Процес емоційного переживання як єдино можлива основа 
спілкування з твором пронизує різні ступені художнього сприйняття, віддзеркалюючи динаміку емоційних 
реакцій: від безпосередньо-чуттєвих проявів до вищих емоцій художньої насолоди, різнобарвну гаму 
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витончених емоційних переливів і яскравих афективних спалахів, предметних почуттів і ледь уловимих 
настроїв. 

Хоча процес художнього сприйняття має насамперед емоційно-почуттєвий характер, суб’єкт 
художнього спілкування може й не відчути справжньої насолоди, оскільки надалі емоції і почуття стають 
більш концентрованими та осмисленими й мають великі інтелектуальні потенції, виконують пізнавальні 
функції, внаслідок чого стає можливим проникнення у глибинні пласти художнього твору, інтеріоризація 
художнього змісту сприймаючим суб’єктом. 

Недостатність знань та вмінь осягати емоційно-образну сутність художнього твору призводить до 
поверхового осягнення змісту, розуміння його неповторності й досконалості. 

Уміння творчо підходити до інтерпретації твору, залучаючи в процес художнього пізнання всі його 
внутрішні складники (емоції, інтелект, асоціативно-образне мислення, уяву, фантазію, інтуїцію), визначають 
особистісний досвід спілкування з творами мистецтва, який у вузькому розумінні є готовністю до 
сприйняття конкретного художнього твору, а в широкому – визначає загальний рівень розвитку художньої й 
особистісної культури суб’єкта художнього спілкування. 

Художня або, як її іноді називають, «висока культура», у якій відбувається самовираження особистості, 
розкривається можливість реалізувати свої творчі потенції у різних видах художньої творчості, у 
педагогічній діяльності вчителя музики набуває особливого значення, оскільки є не тільки особистісною, а й 
професійно значущою якістю. Здатність музики викликати особливий струм асоціацій («позамузичні 
елементи», «позамузичні уявлення», позамузичні засоби», «позамузичні образи») й прагнення взаємодіяти з 
різновидами мистецтва, доповнити  образ неповторними ознаками інших видів мистецтва (літератури, 
поезії, живопису тощо), у музичній педагогіці набуло особливого значення, оскільки все глибше 
усвідомлюється важливість комплексного підходу до формування художнього сприйняття  як основного 
механізму функціонування художніх творів. 

Про роль  різних видів мистецтва, зокрема музики, живопису, ліричної поезії, говорив у своїх наукових 
працях В.О.Сухомлинський, відзначаючи їхній великий вплив на душу людини, формування її особистісних 
якостей, культури відчуттів, сприйняття, художньо-образного мислення. 

Музика, писав В.О.Сухомлинський, виховує такі почуття, як доброта, ніжність, любов, гуманність, 
гідність, вона проникає у найпотаємніші кутки людського серця, викликає спогади, утворює асоціативний 
комплекс, взаємодіє з реальними предметами, образами, явищами, дає інформацію про об’єкти, які 
втілюються у творі, впливає на психічний стан слухача, його суб’єктивні властивості, збагачує художній 
досвід спілкування.  

В.О.Сухомлинський у своїх спогадах пише, що у «Колисковій» А.Лядова підлітки почули не тільки 
розмірене погойдування колиски, а й тихе, спокійне дихання дитини, ніжний, люблячий доторк рук матері 
до дитячого тіла. Немає слів, говорить В.О.Сухомлинський, якими б можна було б передати материнські 
почуття, виражені в прекрасній мелодії цієї пісні. Вони зворушують, хвилюють серця підлітків. За 
допомогою музики хлопчики й дівчатка пізнають глибину, тонкість, сердечність ставлення людини до 
людини. Коли звучить тихий завершальний акорд «Колискової», я бачу в очах своїх вихованців, відзначав 
В.О.Сухомлинський, найчистіше людське почуття – ніжність. 

Видатний педагог, розкриваючи особливості музичного мистецтва, зазначав, що музика пробуджує й 
виховує у юних серцях такі почуття, як задушевність, любов до людей, готовність творити й утверджувати 
красу, викликає почуття сердечної ніжності, витонченої ласкавості, пестливості, розкриває тонку красу 
природи, кохання, захоплення, подиву, благоговіння перед жінкою, довірливість, відкритість, чуйність, 
сердечність стосунків. 

У своїй педагогічній діяльності він прагнув донести до свідомості учнів через сприйняття музичних 
творів найтонші нюанси людського почуття любові. Зазначаючи величезний вплив музики на духовну сферу 
особистості, В.О.Сухомлинський радив вихователям: хай буде менше бесід і лекцій, диспутів і вечорів 
запитань та відповідей про любов; хай тихо, безмовно вслухаються підлітки в музику, що оспівує це 
почуття. 

Особливе значення у формуванні культури почуттів педагог надавав українській народній пісні, яка 
являє собою унікальний синтез мистецтв (музика, лірична поезія, дійство), акумулює величезний емоційний 
потенціал, віддзеркалює світогляд, побут, думки й почуття українського народу. Так, розкриваючи емоційне 
багатство української пісні «Стоїть гора високая», зміст і дух якої імпонують схильності підлітків до 
філософського пізнання світу, В.О.Сухомлинський говорив, що все багатство цієї пісні в глибокому 
підтексті, емоційну тонкість якого здатна донести до серця й свідомості тільки музика. 

Значну роль у процесі слухання-розуміння музичного твору В.О.Сухомлинський надавав умінню 
вчителя розкрити образний зміст, допомогти учням зрозуміти музику душі, настроїти їхні чутливі струни 
серця, щоб осягнути мову почуттів. Він зазначав, що слово не може до кінця пояснити всю глибину 
музичного твору, але без слова не можна наблизитися до найтоншої сфери пізнання почуттів. Слово 
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вчителя, зазначав педагог, є своєрідним емоційним стимулом. Воно  повинно бути поетичним, яскравим, 
художнім, пробуджувати спогади про пережите, минуле, відчуте, активізувати емоційну пам’ять, настроїти 
учнів на повноцінний процес пізнання-переживання. 

«Світ прекрасний, прекрасна вічна природа, та, крім радості, є й сум… Стоять верби, схилившись над 
ставком, і сумують; впаде листя, понесе його вода… До верб повернеться весна, а до людини молодість 
ніколи не повернеться. Та тим і прекрасна людина, що її краса – мов сяяння падаючої зірки»… Для 
розуміння тонкого підтексті пісні, вчитель звертається до асоціативно-образного фонду підлітків, пропонує 
згадати сонячний день ранньої осені, тиху затоку, дві верби, одна – стара, дупласта і вмираюча, друга – 
струнка, молода, співуча. Разом зі школярами переживаються почуття суму й радості, усвідомлюється, що 
«дерево і квітка не безсмертні, а життя безсмертне. І вінцем безсмертя є людина», – підсумовується, що саме 
про ці переживання і відчуття розповідається в пісні «Стоїть гора високая», але тонше, глибше й 
проникливіше. 

Звернення до асоціативно-образного мислення й емоційної пам’яті сприяє більш глибокому 
переживанню краси, проникнення в таємничий процес осягнення, пізнання емоційно-естетичного, 
філософського підтексту музики. Своєю особливою, невмирущою мовою душі, говорить 
В.О.Сухомлинський, пісня говорить і вчить: «Людина прекрасна, дорожи високим ім’ям Людини. Тебе 
оточує світ краси, ця краса вічна, осереддя цієї вічності й краси – ти, Людино». 

Суттєвого значення в процесі художнього сприйняття художніх творів творів набувають «міжхудожні 
асоціації», які породжуються структурою самого твору, сприяють розширенню міжобразних уявлень, 
глибокому розкриттю і розумінню емоційно-образного змісту твору. Такі асоціації можуть поєднувати 
елементи художньої мови різних видів мистецтва. Це уможливлює доповнювати, порівнювати, зіставляти 
художні образи й таким чином впливати на рівень емоційно-інтелектуальної культури сприйняття 
особистості.  

Відомо, що музика – це мистецтво, що володіє меншою предметністю, конкретністю й понятійністю. 
Вона може не тільки безпосередньо передавати людські почуття, переживання, внутрішній емоційний стан, 
а також встановлювати тісний взаємозв’язок із принципами зорового мальовничого сприйняття і розкривати 
реальну дійсність (музична зображальність, іноді пряма звукозображальність), що значною мірою зумовлено 
слуховим досвідом сприймача, його здатністю до асоціативного мислення, розвиненістю культури 
емоційно-образного сприйняття. 

Образотворче мистецтво в основному спирається на конкретно життєвий матеріал, користуючись 
особливими іконічними знаками, кольоровими, світлотіньовими й лінійними структурами, які становлять 
цілісний образ і можуть окремо аналізуватися.  

Кожне мистецтво має свої «сильні» та «слабкі» сторони, спільні та специфічні ознаки. Так, музика і 
слово розгортаються в часі й мають процесуальний характер. Живописне мистецтво опосередковано 
розкриває поступ і рух, які не так явно виражаються в картинах будь-якого жанру (пейзаж, натюрморт, 
портрет, історичний, банальний, побутовий тощо) і вимагають від сприймача активізації асоціативно-
образного мислення.  

У творах образотворчого мистецтва яскраво виражається категорія простору, проте в музичних творах 
виникнення просторових уявлень вимагає функціонування таких внутрішніх складників художнього 
сприйняття, як уява, фантазія, емоційна образність, інтуїція тощо. 

Такі поняття, як «ритм», «тембр», «колір», «динаміка» теж мають пряме та опосередковане вираження в 
різних видах мистецтва. Отже, пряме й опосередковане відображення дійсності в мистецьких творах, 
впливаючи на різні органи сприйняття, спричиняє поєднання різновидів художньої творчості за спільністю 
їхніх жанрово-стильових особливостей.  

Різновиди мистецтва, вступаючи в різні форми взаємозв’язків і взаємовпливів, збагачують і 
доповнюють художній образ своїми неповторними ознаками, інтенсифікують процес художнього 
спілкування з мистецтвом, сприяють тим самим удосконаленню процесу пізнання-переживання. 

Процес проникнення й розуміння сутності твору є більш ефективним, якщо він доповнюється і 
збагачується якостями інших видів мистецтва, що сприяє збудженню роботи асоціативного механізму, 
поєднанню безпосередньо-емоційних реакцій з глибоким переживанням художнього образу. 

У педагогічній практиці є універсальним принцип доповнення-продовження, коли один вид мистецтва, 
вичерпуючи свої образно-виражальні можливості, збагачується особливостями інших видів мистецтва, які 
доповнюють і продовжують ліричний образ, наприклад поетичних творів, або розкривають портретні 
характеристики, пейзажні замальовки в музиці, що надалі можуть конкретизуватися творами живопису й 
літератури. 

Про це говориться в педагогічних працях В.О.Сухомлинського. Він пропонував учителям 
використовувати взаємодію мистецтв у процесі сприйняття музики, живопису, ліричної поезії. Так, 
слухаючи зі школярами твори видатного російського композитора М.П.Мусоргського, В.О.Сухомлинський 
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демонстрував учням портрет композитора роботи І. Рєпіна. Саме музика, підкреслює В.О.Сухомлинський, 
допомогла зрозуміти, відчути те натхнення, ту вершину творчості, на якій зумів побачити композитора 
художник і «вогненно», за характеристикою В.Стасова, написати його портрет. 

Найважливішими завданнями вчителів і вихователів В.О.Сухомлинський уважав формування в дітей, 
підлітків внутрішньої краси, високих моральних якостей, культури почуттів, умінь бачити і відчувати 
навколишній світ засобами прекрасного – музичного, живописного та поетичного мистецтв, які є могутнім 
джерелом виховання моральної чистоти, духовного багатства й фізичної досконалості [4, 177]. 
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Світлана ДОДУРИЧ 

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ 
З ОПОРОЮ НА ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

В умовах розбудови незалежної України, коли відбуваються радикальні перетворення у всіх сферах 
життя, перед сучасними навчальними закладами постає завдання формувати різнобічно та духовно 
розвинену, активну особистість – громадянина, патріота. У зв’язку з цим великої актуальності набуває 
проблема формування в молоді патріотичних цінностей.  

Велике значення для розуміння патріотичних цінностей як педагогічної категорії має спадщина 
В.Сухомлинського. Педагог розглядав патріотизм як сукупність моральних і політичних ідей, моральних 
почуттів. На його думку, патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, 
робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується. Воно має здійснюватися через 
гармонійний взаємозв’язок інтересів особистості й держави. Пізнання, осягнення людиною своєї 
Батьківщини, становлення в душі патріотичної серцевини, духовно багате, діяльнісне, самовіддане життя 
патріота – це найскладніші процеси в сплетінні ідей, вчинків, переконань, думок, прагнень, яке називається 
патріотичним вихованням [2, 167]. 

Суть патріотизму, його конкретно-історичний характер, ознаки вияву знайшли своє розкриття в працях 
В. Афанасьєва, І. Гнатко, Н. Горпиневича, Ж. Голотвина, Ф. Константинова, А. Леонтьєва, Л. Рудченко; 
способи формування патріотизму в навчальній і позаурочній діяльності досліджувалися Н. Анісімовим, 
Н. Балакіною, Л. Кошугою, М. Терентієм; зміст і методи виховання радянського патріотизму в школярів – 
різних вікових груп вивчалися Е. Абрамяном, Л. Вагіним, Л. Міщенко, О. Павелко, В. Сластьоніним; 
виявлення особливостей виховних можливостей дитячих організацій та їхній вплив на виховання школярів 
Л. Божовичем, Е. Богдановим, Т. Конніковим, В. Лебединським, К. Радіним. Різноманітні складові 
патріотичного виховання окреслюються також у працях сучасних українських учених І. Беха, Г. Біленької, 
Г. Бугайцева, Є. Голибард, В. Гонського, Г. Гуменюка, М. Жулинського, Б. Кобзара, П. Матвієнко, 
Б. Мисака, Н. Міщенко, В. Огнєва, В. Панасюка, А. Погрібного, Ю. Руденко, П. Ігнатенко, К. Чорної, 
О. Шефера. 

Метою статті є визначення форм і методів формування патріотичних цінностей у студентів коледжу 
відповідно до теоретичних поглядів і практичного досвіду В. Сухомлинського. 

На думку В. Сухомлинського, патріотичне виховання – це бачення світу. Те, що відкривається перед 
людиною з перших кроків її свідомого життя – з того моменту, як вона подумала і пережила, – вона повинна 
не тільки бачити й розуміти, а й любити, дорожити ним, вважати своїм, почувати себе частинкою світу. 
Любов до Вітчизни й любов до людей – це два швидких потоки, які, зливаючись, утворюють могутню 
річку – патріотизму. Формування патріотичних переконань – це насамперед особисте ставлення людини до 
святинь Вітчизни – рідної землі, її свободи, героїчного минулого і величного сучасного свого народу [2,168]. 

Патріотичні почуття, зазначає педагог, трансформуються в стійкі духовні утворення – цінності, 
погляди, ідеали, переконання тільки тоді, коли особистість добуває їх дослідницьким, трудовим шляхом з 
певної системи відомостей, естетичних образів, національних традицій, знань, через відображення ідейно-
ціннісного багатства, рідного народу, здобутків світової культури, що сприйняті через призму національної 
свідомості [1, 149]. 
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Таким чином, спрямувавши виховний вплив на внутрішній світ, духовність вихованця, як суб’єкта 
виховання, учений створив принципово нову систему виховання. Він стверджує, що сила, ефективність 
патріотичного виховання, формування патріотичних цінностей залежить від того, наскільки глибоко ідея 
Вітчизни проникне в духовний світ вихованця, наскільки глибоко він побачить світ і самого себе очима 
патріота, у який період відбудеться становлення громадянина-патріота [2, 178]. 

Ці та інші ідеї В. Сухомлинського були покладені в основу нашого розуміння патріотичних цінностей 
студентів. Патріотичні цінності ми окреслюємо як інтегровану властивість особистості, котра визначає її 
спрямованість на рівень розвитку загальнолюдських, національних цінностей, що виявляється в стійкому 
емоційно-ціннісному ставленні вихованця до себе, ровесників, свого народу, нації, Батьківщини, вмінні 
ідентифікувати себе зі своїм народом та здатності до самореалізації на благо Вітчизни. 

Одним із способів формування патріотичних цінностей у юнаків та дівчат є залучення їх до краєзнавчо-
пошукової діяльності. Залучення студентів до краєзнавчо-пошукової діяльності можна розглядати як 
об’єктивну потребу суспільства, пов’язувати навчально-виховний процес з актуальними питаннями 
формування в молоді патріотичних цінностей, культурно-духовного відродження народу України та 
підготовкою до суспільно-корисної та трудової діяльності на благо Батьківщини.  

У структурі патріотичних цінностей ми виділяємо гностичний, емоційно-ціннісний, діяльнісно-
практичний компоненти. 

Зокрема, гностичний компонент патріотичних цінностей передбачає розуміння юнаками і дівчатами 
сутності понять патріотичні цінності, знання ними історії, культури рідного краю, мови українського 
народу, народних традицій, звичаїв та обрядів, державних атрибутів, складових краєзнавчо-пошукової 
діяльності. Він також виражається в усвідомленні студентами себе частиною свого народу, нації, 
необхідності орієнтації на патріотичні цінності при розв’язанні проблем у середині групи – коледжу – 
міста – (села) – держави.  

Відтак знання про Батьківщину повинні бути не просто набором фактів і висновків, що підлягають 
засвоєнню. Молода людина тільки тоді стає патріотом, коли живе долею Вітчизни, коли з гордістю, 
хвилюванням та захопленням читає і перечитує кожний рядок героїчної історії свого народу. Історія 
Батьківщини – це вічно жива сила, яка створює патріота [1, 147]. Знання як результат пізнання студентами 
предметів і явищ навколишньої дійсності, законів природи і суспільства є першою необхідною умовою у 
формуванні патріотичних цінностей. Набуті знання про рідний край та його минуле активно стимулюють у 
студентів історичну пам’ять, мислення, виробляють уміння аналізувати історичні явища та процеси.  

У зв’язку з цим педагог зазначає, що для кожної людини Батьківщина починається з чогось маленького, 
ніби незначного й непримітного. Це – рідний куточок, що втілює у собі живий образ Вітчизни. Сенс 
патріотичного становлення полягає у тому, що цей куточок на все життя входить у душу, хвилює як перше 
джерело, з якого кожний почався [2, 167]. 

Юнацтво прагне зрозуміти витоки подвигу, зв’язок між героїчними діями й почуттям обов’язку, його 
хвилює питання про духовну силу людини, мужність, вольову стійкість. Юнаки більше розмірковують над 
мотивами людських вчинків, які спонукають до героїчних дій. Вони готові йти на ризик, готові до сміливих 
дій, особливо якщо вони ефективні та можуть бути позитивно оцінені оточення.  

Гностичний компонент патріотичних цінностей містить у собі також знання студентами атрибутів 
державності. Саме вони є чинниками, які дають змогу молоді утверджувати патріотичні почуття і 
переконання. Цей компонент розкривається також у знанні юнаками та дівчатами історії свого народу, 
кращих народних традицій, які мають увійти в їхні душі й стати святим законом. У житті кожного є великі 
святині – цінності суспільства й народу, здобуті, завойовані дорогою ціною, кров’ю, боротьбою. 
Патріотична вірність і відданість народові, прапор країни – ось святині, якими повинні дорожити молоді 
люди. Необхідно утверджувати шанобливе ставлення до великих святинь, до безсмертних цінностей народу, 
формувати й берегти віру юної душі у святині країни, стверджує педагог [1, 179–181]. 

Досліджуючи рідний край, студенти реально відчувають себе справжніми патріотами, громадянами 
Вітчизни, здатними за допомогою вивчення культурної спадщини малої батьківщини внести нову сторінку в 
історію своєї країни. Таким чином, краєзнавчий матеріал, який студенти збирають внаслідок пошукової 
діяльності становить ту наукову, навчальну, виховну основу, яка в кінцевому підсумку позитивно впливає 
на формування патріотичних цінностей особистості. ,,Історична пам’ять особистості починаються з пам’яті 
роду. Тому важливо, щоб у процесі засвоєння знань з історії своєї країни студентам розкривалося виховне 
значення історичного минулого. Історична пам’ять спонукає до співпереживання, співчуття, любові. В ній 
відбивається духовність, патріотизм, національний характер, ментальність. Без неї неможливе становлення 
особистості, її духовне відродження, формування патріотичних цінностей”, зазначає учений [3, 342].  

Емоційно-ціннісний компонент патріотичних цінностей розкривається у стійкому емоційно-ціннісному 
ставленні студентів до себе, ровесників, свого народу, Батьківщини, сформованості в них глибокого почуття 
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належності до народу, нації, етносу. Цей компонент виявляється в потребах і переконаннях відстоювати 
державну незалежність, у глибокій любові й пошані до своєї Батьківщини, свого народу.  

В. Сухомлинський зазначає, що утвердження у свідомості й почуттях дорогого, рідного куточку 
потрібне не для того, щоб людина пасивно милувалася красою. Дорожити по-справжньому – значить 
берегти, охороняти, бути особисто зацікавленим долею рідного [2, 169–170].  

Названий компонент містить групу особистісних почуттів, у яких розкривається ставлення людини до 
своєї Батьківщини, народу, почуття належності до свого народу, держави, повага до історії своєї країни, 
культури, менталітету, почуття національної гідності.  

Патріотичні почуття не просто емоційно забарвлюють поведінку, але надають їй певного спрямування, 
спонукають до того чи іншого вчинку. “У справі виховання, зауважує педагог, кращий засіб – це дати 
проявитися у душі дитини якому-небудь хорошому почуттю, і, дивлячись на силу цього вияву, у душі тоді 
залишається більший або менший слід, пам’ять про пережите, яка скеровує волю. Хай діти відчувають 
якими вони можуть бути чесними, відкритими, благородними, простими, добрими діячами. Хай вони 
запам’ятають хороші порухи своєї натури і стануть вірити собі. Це дуже важливо …” [4, 233–234].  

На думку педагога, необхідно піклуватися про те, щоб у свідомості, в емоційній пам’яті дітей назавжди 
зберігалися найменші деталі рідної природи, ті незабутні куточки, з яких поступово складається світ, 
дорогий для людини. Йдеться про те, що називають пам’яттю серця. Треба обережно, дбайливо доторкатися 
до напівзабутих дитячих спогадів, допомагати дітям відроджувати, відновлювати їх у пам’яті, відкривати 
очі для нових образів рідного світу [2, 168].  

Зокрема, вплив краєзнавчо-пошукової діяльності на емоційно-ціннісну сферу полягає у формуванні 
ціннісного ставлення до себе, ровесників, свого народу, Батьківщини, стійких поглядів і переконань. 
Виховна функція краєзнавчо-пошукової діяльності та її вплив на розвиток почуттєвої сфери студентів 
закладена вже в самому її змісті, бо викликає позитивне емоційне ставлення до минулого свого народу.  

В. Сухомлинський зазначає, що патріотичний стрижень твориться тоді, коли допомагати дитині 
побачити світ навколо себе, відбивати на все життя в її свідомості образи, які втілюють у собі перші 
уявлення про Вітчизну. Від почуття прив’язаності до рідного куточка – материнської колиски, верби, що 
схилилася над ставком, родючого поля – до розуміння історичних доль народів, які об’єдналися у велике 
братство та оберігають цю єдність як найдорожче своє завоювання, – такими джерелами повинна живитися 
душа кожного вихованця, щоб у ній, як у краплі води, в мініатюрі відобразився портрет народу, портрет 
Вітчизни. Усі ці джерела мають бути відкриті перед дитиною постійно – з перших кроків її свідомого життя 
[1, 134]. 

Діяльнісно-практичний компонент патріотичних цінностей виявляється у свідомо регульованій 
краєзнавчо-пошуковій діяльності, яка спрямована на засвоєння патріотичних цінностей; у вмінні самостійно 
вивчати та критично оцінювати культурно-історичну спадщину українського народу; вмінні ідентифікувати 
себе зі своїм народом, нацією. Значення цього компонента зумовлене тим, що засвоєння і формування 
патріотичних цінностей відбувається у ході краєзнавчо-пошукової діяльності, яка поєднана з власною 
діяльністю юнаків та дівчат.  

Успішному формуванню патріотичних цінностей юнацтва сприяє активна участь у роботі музею 
коледжу, який являє собою синтезувальний центр розвитку патріотизму, патріотичних цінностей студентів і 
складається із 3-х музеїв: музею Бойової слави 322 Житомирської стрілецької дивізії; музею ,,Краю мій, моє 
Полісся”; музею історії Житомирського агротехнічного коледжу.  Завданнями музею є: виховання почуття 
любові в молоді до України, свого народу та відповідальності за його долю; готовність жити в країні, 
пов’язувати свою долю з її долею, активно при цьому самореалізуючись; розвиток патріотичних цінностей у 
студентів.  

У процесі залучення юнаків і дівчат до краєзнавчо-пошукової діяльності успішно формуються їхні 
переконання у зв’язку з важливістю та необхідністю пізнання минулого та сучасного своєї країни. Тому 
виховна функція краєзнавчо-пошукової діяльності, її вплив на розвиток почуттєвої сфери спонукає до 
вивчення та осмислення історичних фактів, до пошуку відомостей і матеріалів про героїв, які загинули в 
роки війни і доля яких невідома.  

З огляду на це В. Сухомлинський надавав великого значення краєзнавчій діяльності. У своїй роботі з 
учнями він намагався донести до розуму й серця дітей історію рідного краю, народні традиції та звичаї, 
родовід їхніх батьків. ,,Кожний тиждень ми присвячували декілька уроків ,,мандрівкам” до джерел думки і 
рідного слова – спостереженням. Це було безпосереднє спілкування з природою, без якого криниця 
розумових сил і нервової енергії швидко пересохла б. Розповіді про природу, про предмети і явища 
навколишнього світу вже пробудили у дітей допитливість, і я змушений був відповідати на багато запитань” 
зазначає педагог [5, 367]. 

Зокрема, у процесі пошукової діяльності студенти вивчають долю своєї родини в історії України, 
діяльність своїх дідів та прадідів. Вивчення свого родоводу вони починають із життєпису сім’ї, розкривають 
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його історію з героїчними подіями, цікавими подробицями, які пов’язані з історією їхнього міста, селища. 
Це спонукає юнаків та дівчат задуматися над питаннями: звідки бере початок їхня рід? Де їх маленька 
батьківщина? Що вони знають про весілля своїх батьків, дідуся і бабусі? Як вони вшановують старших у 
роду? Які обряди, звичаї, народні свята є традиційними для їхньої родини? Як батьки передають їм свої 
знання, уміння? Хто з родини навчався у коледжі? Проаналізувавши зібраний матеріал на засіданнях клубу, 
студентам пропонується намалювати родовідне дерево за схемою: ,,Твій рід, родина, рідня”, ,,Твоя сім’я: 
тато, мати, брати, сестри, бабусі, дідусі”, ,,Сімейні реліквії”, ,,Старовинні речі роду”. 

Серед активних форм виховної роботи, які сприяють формуванню в студентів патріотичних цінностей, 
можна виділити екскурсії, краєзнавчо-пошукові походи, під час яких студенти не тільки збирають матеріал, 
а й вивчають місцевість рідного краю, особливість його мови, історичні пам’ятки.  

Педагог зауважує, що дитина, споглядаючи й пізнаючи красу рідних куточків, прив’язуючись безліччю ниток 
до рідного, єдиного, повинна розуміти й відчувати, що її щастя споглядати й пізнавати цю красу добуто дорогою 
ціною – потом, кров’ю, сльозами, горем, стражданнями дідів і прадідів. Необхідно показувати дітям ті куточки 
рідної землі, де билися і вмирали герої в роки Великої Вітчизняної війни [2, 171]. 

Радою музею коледжу відбувається підготовка студентів-екскурсоводів. Студенти, які володіють 
достатнім рівнем знань з історії і певними вміннями й навичками щодо проведення екскурсій, залучаються 
до виступів перед юнаками та дівчатами груп, відвідувачами з повідомленнями, розповідями на ту чи іншу 
тематику, спонукаючи їх брати участь у діалозі. За період навчання у коледжі, студенти-екскурсоводи 
нагромаджують певну базу інформації з необхідної теми та стають активними учасниками виховних заходів 
у коледжі. Ефективною формою роботи зі студентами є виховні години, які проводяться за певною 
програмою, що склалася в практиці виховної роботи коледжу. Бесіди на патріотичну тематику розкривають 
героїчне минуле українського народу та допомагають молоді доторкнутися до історичних глибин рідної 
Батьківщини, що, у свою чергу, сприяє становленню в неї патріотичних цінностей.  

На думку вченого, розповіді про героїв учать дітей бачити світ очима патріотів. Героїчне не тільки 
розширює горизонт, а й допомагає відчувати, що в житті всіх  громадян – і тих, хто пішов з життя, і тих, хто 
живе нині, – є щось спільне – велике, священне, найдорожче і ні з чим непорівнянне – Батьківщина [2, 172]. 

Важливу роль у формуванні патріотичних цінностей студентів займають дискусійні клуби. Зокрема, 
діяльність дискусійного клубу ,,Житомирщина – моя жива історія” передбачає забезпечення комплексу 
заходів, спрямованих на вивчення історії рідного краю, його пам`яток культури та природи, пісенно-
поетичної спадщини, традицій, звичаїв. У процесі пошукової роботи студенти збирають відомості про 
національних героїв визвольного руху, загиблих та зниклих безвісті в роки війни, ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, учасників бойових дій, які воювали на території рідного краю. З огляду на це педагог 
зазначає: ,,Юнаки і дівчата, повинні знати історію свого народу, у їх душі мають ввійти кращі народні 
традиції, стати святим законом” [2, 177]. Кожна людина повинна переживати свій обов’язок перед тисячами 
героїв, які в години смертельної небезпеки не відступили й вистояли. Від того, як ставиться людина в роки 
юності до героїчного подвигу свого народу, залежить увесь її духовний світ, особливо ставлення до народу, 
нації, Батьківщини. Обов’язок перед славою і пам’яттю героїв є тією силою духу, яка піднімає людину на 
вершину моральної доблесті – готовності служити Вітчизні [1, 142]. 

Діяльність дискусійного клубу „Дорогами рідного краю” присвячена ознайомленню з традиціями 
українського народу, осмисленню ролі та історичної місії рідного народу у світовій історії, вивченню свого 
родоводу, свого генетичного коріння. Для цього студенти залучаються до пошукової діяльності з вивчення 
долі своєї родини в історії України, діяльності своїх дідів та прадідів. Отже, за вченим: ,,… патріотичне 
бачення навколишнього світу саме й полягає в тому, що юний громадянин пізнає живу історію своєї сім’ї, 
своїх співвітчизників, які жили кілька століть тому, і тих, що недавно пішли в землю, в ім’я свободи і щастя, 
за які вони боролися. Тільки з таким баченням світу він відчуває, що бути справжнім патріотом – значить 
виростити колос на ниві, відчути мозолі на долонях від праці для багатства рідної землі» [2, 171]. 

Таким чином, краєзнавчо-пошукова діяльність відіграє істотну роль у формуванні патріотичних цінностей у 
юнаків та дівчат, залучаючи їх до ціннісно-морального досвіду свого народу. Беручи участь у краєзнавчій 
діяльності, оволодіваючи пошуковими навичками, студенти поступово долучаються до зв’язків зі світом природи й 
суспільства. Саме ця діяльність сприяє усвідомленню ними того, що історія України починається з історії сім’ї, 
роду, краю та формує шанобливе ставлення до рідного краю, свого народу, нації, Батьківщини.  
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Марія КАЛЬЧУК 

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В СУЧАСНІЙ 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ПЕДАГОГІКА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО – 

ПЕДАГОГІКА ХХІ СТОЛІТТЯ 

Розв’язуючи сьогоденні завдання освіти, педагогіка ХХІ століття звертається до тих цінних 
педагогічних надбань, які нам залишили видатні як зарубіжні  так і українські педагоги, науковці: 
Я.А.Коменський, Януш Корчак, К.Д.Ушинський, С.Ф.Русова, В.О.Сухомлинський та багато інших. Наш 
український педагог Василь Олександрович Сухомлинський для багатьох поколінь педагогів залишив не 
лише велику творчу спадщину (48 монографічних праць і брошур, 600 статей, близько 1500 художніх 
дитячих творів), але й відіграв велику роль у становленні вчителів як високопрофесійних педагогічних 
працівників освіти. Педагогічна спадщина Сухомлинського не залишає байдужими вчителів, які обрали 
педагогічну професію за покликанням серця. Сам Василь Олександрович відзначав, що в процесі 
виховання людської особистості діє багато сил, до яких належить  і особа педагога з усіма його духовними 
багатствами й цінностями. «Учитель повинен знати і відчувати, що на його совісті – доля кожної дитини, що 
від його духовної культури та ідейного багатства залежить розум, здоров’я, щастя людини, яку виховує 
школа»[1, 168]. Розкриваючи зміст поняття «хороший учитель», він називає передусім таку якість, як любов 
до дітей. Тому серце завжди «підкаже» вчителеві, як допомогти дитині, як правильно її вчити.  Досвід 
роботи Василя Олександровича показав, як у будь-якій школі можна зробити «Школу радості» для дітей, 
лише потрібно любити школу, «віддавати серце» дітям через свою працьовитість, постійне творче горіння, 
бажання   бачити учнів  захопленими у навчання.  

Новаторські здобутки видатного педагога, вченого, дослідника, які сьогодні  є актуальними, – це школа 
радості, школа під блакитним небом, уроки мислення серед природи, бесіди з людинознавства, Батьківська 
школа, літературні мініатюри для дитячого читання, поради учителям («Сто порад учителеві»), тощо. У 
педагогічній системі павлиського вченого органічно поєдналися народні звичаї, класична педагогіка та 
власні новаторські творчі знахідки (і це все  творилося у часи вимог виконання єдиного навчального плану, 
єдиних програм і підручників!). Ідеї Великого педагога знайшли подальший розвиток у працях відомих 
сучасних вчених: І.Д. Беха, О.Я. Савченко, С.У. Гончаренка, І.А. Зязюна, Ю.І. Мальованого, 
Ш.О. Амонашвілі та інших. У багатьох країнах світу перекладаються його твори. Так, зокрема 
Ш. Амонашвілі не тільки теоретично розповсюдив, а й здійснив на практиці гуманістичні ідеї 
Сухомлинського в Грузії. Ідея творчо освоїти педагогічний спадок видатного українського педагога 
народилася в Грузії ще в 1978 році. Та й сам В.О. Сухомлинський ще в ті далекі часи вважав за потрібним 
учителеві запозичувати кращий досвід, який втілює в собі передові педагогічні ідеї. 

Багато ідей, порад, надбань великого педагога залишилися актуальними і сьогодні. Вони «живуть» у 
шкільних  класах, тому що його досвід дає відповіді на злободенні запитання. Але головне, що Василь 
Олександрович показав на практиці, як  саме можна перетворити важку навчальну працю 6 – 7-річних 
школярів у життєрадісний процес навчання. Досвід створення  «Школи радості» став  об’єктом уваги 
кожного педагога, який щиро любить свою професію і хоче стати справжнім педагогом, другом дітей. Ідея 
Сухомлинського про перетворення початкової школи у «Школу радості»  стала й моєю професійною мрією. 

Педагогічна спадщина Василя Олександровича стала основною і у становленні мене як педагога. Ще на 
початку своєї педагогічної діяльності порада Василя Олександровича у прокладанні шляху до серця дитини 
«через казку, фантазію, гру, неповторну дитячу творчість…» [1, 32] допомогла мені в усвідомленні 
основного направлення у навчально-виховному процесі молодших школярів. Працюючи  у школі вже 
29 років, не перестаю  і сьогодні черпати ідеї у спадщині Великого педагога. Як делегат ІІ Всеукраїнського 
з’їзду освітян України, не змогла стояти осторонь виконання завдань Державної національної програми 
«Освіта» («Україна ХХІ століття») щодо урізноманітнення спектра навчальних закладів з метою урахування 
інтересів і нахилів підростаючого покоління, а також реальних потреб суспільства. Враховуючи різний 
рівень підготовки дітей до школи, їх розумовий, інтелектуальний розвиток, у школі створено 
експериментальні класи, які поставили перед собою завдання створити умови для задоволення 
багатогранних інтересів молодших школярів, їх запитів, прагнень і разом з тим зробити  шкільне життя 
радісним. Одними із головних завдань такого освітнього направлення є виховання  Людини, створення умов 
для навчання  дітей з шестирічного віку з врахуванням їхніх психологічних потреб,  продовження  росту і 
розвитку всіх наявних можливостей та здібностей. Створення такої школи, яка була б Школою радості для 
маленьких школяриків, вимагало зміни всього навчально-виховного процесу, який би був спрямований на 
плекання людяності, на розвиток природних здібностей  черес систему авторських програм, нетрадиційних  
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предметів  (факультативів), творчих уроків (урок-казка, урок-вікторина, урок-гра, інтегрований урок та 
інші). В основу навчально-виховного процесу було покладено  мету – це всебічний розвиток особистості 
учня з врахуванням його наявних індивідуальних можливостей та потреб, що, на думку Василя 
Олександровича, є головним у роботі вчителя. 

Великий педагог уважав, що дитячі роки – найсприятливіший період для оволодіння духовним 
багатством рідної мови, для творчості. Казка, гра, фантазія – животворне джерело дитячого мислення. Під 
впливом почуттів, що пробуджуються казковими образами, дитина вчиться мислити словами. З цією метою 
було розроблено авторську програму з української мови. Розробка такої програми викликана, насамперед, 
необхідністю удосконалити прийоми й методи підвищення пізнавальної активності молодших школярів на 
уроках української мови. Основним завданням ставилося: виховати любов до рідного слова, через казку до 
реалій життя; забезпечити високий рівень оволодіння усним і писемним мовленням. Ідея створення такої 
програми  започатковано саме завдяки творчості Василя Олександровича, так як в її основу покладена казка, 
гра; перетворення теорії в яскраві образи; нетрадиційна робота зі словом. «Процес навчання письма й 
читання буде легким, якщо грамота стане для дітей яскравим, захоплюючим шматком життя, сповненим 
яскравими образами. Те, що дитина повинна запам’ятати, насамперед має бути цікавим. Навчання грамоти 
треба тісно пов’язувати з малюванням» [1, 79]. Саме такі поради  педагога допомогли  здійснювати 
вивчення української мови через казку, гру:  у 1-2 класах теоретичний матеріал подано у вигляді авторської  
казки, в 3-4 класах  учні вже самостійно перетворюють вивчений матеріал  у яскраві образи, створюючи  
власні малюнки. У підручнику використана також ідея павлишського вчителя щодо уваги до слова: робота зі 
словниковою скринькою, застосування творчої діяльності учнів через створення образів (у сучасній 
педагогіці цей термін називається ейдетикою). Василь Олександрович відзначав: «...емоційне забарвлення 
образів, які сприймаються, відіграє винятково велику роль у запам’ятовуванні» [1, 80]. «Дитяче мислення – 
художнє, образне, емоційно насичене мислення. Щоб дитина стала розумною, кмітливою, треба в ранньому 
дитинстві дати їй щастя художнього бачення світу» [1, 83]. «Клітини дитячого мозку настільки ніжні, 
настільки чутливо реагують на об’єкти сприймання, що нормально працювати вони можуть лише за умови, 
коли об’єктом сприймання, осмислення є образ. Якщо ж   з перших днів навчання дитина сприймає тільки 
слово, то клітини мозку швидко  стомлюються і не справляються з роботою»[1, 34]. Практичне втілення цієї 
ідеї підтвердило, що і в сьогоденній школі малюнкова опора, перетворення вивчаючого матеріалу в образи 
допомагає молодшим школярам запам’ятовувати складний теоретичний матеріал і це являється одночасно 
«помічником» у вивченні  мовних тем, а сам навчальний процес є можливість зробити значно цікавішим.  

Ретельне вивчення та узагальнення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, практичне 
застосовування багатьох його ідей, дало мені підставу на систематизацію його цінних надбань у початковій 
школі, школі ХХІ століття, та створення таких курсів: «Людинознавство», «Основи театрального 
мистецтва», «Зарубіжна література». 

Власною педагогічною діяльністю, унікальним педагогічним експериментом у Павлиській школі 
В.О. Сухомлинський переконливо довів, що школа, як соціальний інститут, спроможна повноцінно 
виконувати всі свої функції, у тому числі – вчити жити, ставати Людиною. «У школі, навчають не тільки 
читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати світ, багатства науки і мистецтва. У школі учать жити» 
[2, 337]. Тому великого значення Василь Олександрович надавав становленню особистості маленької 
людини вже на початкових етапах шкільного навчання. Оскільки протягом молодшого шкільного віку 
відбуваються глибокі психологічні зміни, що торкаються інтелекту, особистості й соціальних стосунків, то 
цей період є періодом народження соціального «Я». «Дитинство – найважливіший період людського життя. 
І від того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку  в дитячі роки, що ввійшло до її розуму й серця з 
навколишнього світу, – від цього значною мірою залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк. У 
дошкільному й молодшому шкільному віці формується характер, мислення, мова людини» [1, 15]. Василь 
Олександрович також відзначав: «У роки навчання і 1–4 класах відбувається становлення людини» [1, 100]. 
Ось чому  виникає необхідність існування у школі такого предмета, який би вчив ставати досконалою 
особистістю, досконалим «Я». Сухомлинський уважав, що цього досягнути можна, тільки крок за кроком 
вводячи дитину у світ різноманітних людських стосунків. Він окреслив гуманістичний  ідеал людини, що 
живе  в гармонії з природою, іншими людьми і суспільством. А, отже, цьому потрібно вчити маленьку 
людину так само як і вчити  читати, писати, рахувати. Саме  тому вже кілька років у школі вивчається 
предмет, який чітко говорить, чому саме  будуть на ньому вчити молодшого школяра – «Людинознавство» 
(термін Василя Олександровича).  Переконаність в існуванні цього предмета, поряд з іншими основними, 
зумовила необхідність створення такої програми, яка вже апробується кілька років в Українській ЗОШ І – ІІІ 
ступенів №1 Київської області. (Добре що останніми роками у початковій школі з’явилось вивчення теми 
«Людина» у предметі «Я і Україна». Але  серед тем про природу губиться цінність і важливість теми 
«Людина»).  Завдання предмета «Людинознавство» - дати учням системні, цілісні знання про Людину,  
розкрити поняття про основну місію Людини на Землі і далі поступово вчити ставати справжньою 
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Людиною. На уроках такого предмета учні усвідомлюють істинну про яку говорив В.О.Сухомлинський, що 
«... потрібно утверджувати в юних серцях думки про те, що Людина – найвища цінність, що людський дух 
безсмертний, що у величі, повноті, моральному багатстві життя полягає та мета, до якої  справжня людина 
прагне все життя» [5, 449]. Основні теми, які дають можливість учням зрозуміти, розширити знання про 
людину це: «Природа і людина», «Ми – люди»,  «Людина в суспільстві». На протязі  чотирьох років 
навчання у початковій школі учні отримують системні знання про людину: її відмінність від тварин, 
потреби та шляхи задоволення цих потреб.  

Глибоко переконана, цей предмет повинен бути предметом №1 у сучасній школі і особливого значення 
йому  потрібно надавати саме у початковій школі. 

Захист і підтримка дитинства – наскрізна ідея педагогічної концепції Василя Олександровича. Педагог 
доводив, що школа має допомагати входити дитині в доросле життя, повноцінно проживати кожний віковий 
етап. «Дитинство – найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а 
справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. [1, 15]. Сьогодні вік перебування молодшого школяра в 
школі зменшився. Природа шестирічної дитини потребує гри, фантазії,  то як не використовувати досвід 
педагога щодо казок. Він вважав, що: «без казки, без гри дитина не може жити. Казка – це свіжий вітер, що 
роздмухує вогник дитячої думки й мови, тому що дитина мислить образами» [1, 33]. Ці слова великого 
педагога заставляють задуматися: що краще для молодшого школяра – відвести виділені додаткові уроки 
для додаткового вивчення програмового матеріалу з української мови, або читання чи  корисніше провести 
такі уроки через інсценізацію прочитаних  казок, написання казок, читання казок зарубіжних письменників. 
Ось чому порада великого педагога підказала на необхідність введення у початковій школі спеціального 
курсу, на якому б діти жили з казкою. Для маленьких школяриків важливо  щоб казка не стала просто 
випадковою окрасою уроку, а щоб це стало системою навчально-виховного процесу молодших школярів, 
стало серйозною справою школяра. З цією метою розроблено і введено у дію елективний курс «Основи 
театрального мистецтва». 

Складена авторська програма до цього курсу реалізується шляхом літературної творчої діяльності 
молодших школярів через театральну творчість, або інсценізацію чи драматизацію. Причина вибору такого 
шляху пояснюється тим, що у театральному мистецтві молодші школярі мають можливість здійснювати 
власну діяльність з особистими переживаннями та можливість умовно перенестися в гру, в уявну ситуацію. 
Василь Олександрович відзначав: «Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера їхнього духовного життя, 
самовираження і самоутвердження, в якому яскраво виявляється індивідуальна самобутність кожної 
дитини» [1, 54]. «Завдяки творчості збагачується емоційне життя, розкриваються задатки, здібності, нахили 
особи» [4, 278]. Так  без особливого напруження учні можуть інтелектуально, емоційно здійснювати  
мовленнєву творчу діяльність. Цінне в такій творчій діяльності те, що діти творять, вправляються у творчій 
уяві  та її реалізації. Такі театралізовані ігри стають не лише засобом розвитку художньо-творчих 
здібностей, розвивають  творчу ініціативу, викликають радісні емоції, а й мають  усі умови для  розвитку 
якісного мовлення, вироблення ораторської культури. 

Для шестирічних школярів така драматизація починається із інсценізації простих за змістом казок у 
ляльковому театрі. Тому цей курс у 1 класі має назву ,,В гостях у казки”. У 2 класі ця робота продовжується, 
але беруться  для інсценізації більші і складніші за змістом казки, вводяться елементарні знання про техніку 
мовлення,  основи виразного мовлення. Сила казки велика, вона може розбудити  в дитячій душі найглибші 
почуття. 

Інсценізувати казки в ляльковому театрі – це справжнє мистецтво. Така продуктивна діяльність 
здійснює позитивний вплив на формування зв’язного мовлення, значно підвищує виразність, образність 
мовлення. Основні напрямки діяльності, в яких казка виступає засобом формування зв’язного мовлення 
дітей – це слухання казки, переказування, інсценізація. Під час підготовки до інсценізації в ляльковому 
театрі у дітей виникає необхідність оволодіти засобами передачі змісту через інтонацію, силу голосу, темп, 
міміку, влучну жестикуляцію, рухи. Тому з’являється можливість паралельно запроваджувати  окремі 
риторичні вправи для вироблення ораторської та сценічної  культури, культури мовлення. 

У 3–4 класах, через роботу із складнішими творами для дітей, йде безпосереднє  навчання мистецтву 
культури мовлення і мовної діяльності. Це створить основу для введення курсу риторики в середніх  та 
старших класах, який так необхідний для кожного громадянина України за умови демократизації 
суспільства 

Метою створення даної програми є формування та удосконалення  навичок техніки та культури 
мовлення в процесі театрального дійства.  

Завдання  авторської програми: викликати мотивацію необхідності удосконалення зв’язного мовлення 
та культури мовлення; дати можливість дітям отримати задоволення від самого процесу мовної творчої 
діяльності; навчати виразності, образності, культурі мовлення; спонукати до оволодіння  риторичним та 
сценічним мистецтвом. 
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Уроки інтегруються з уроками читання, музики, малювання, художньої праці з метою використання 
вироблених на них умінь у театральній творчості, або, навпаки, відпрацьовувати певні уміння і навички для 
здійснення  театральної творчої діяльності. У класі створено ляльковий театр з усіма декораціями, 
реквізитами. Існування  класного театру поруч з партою, а не десь,  допомагає дітям творити  на перерві. 
Таким чином вони мають можливість  самостійно, за покликом власних потреб, поринати  у світ казки. Свої 
театральні здобутки учні щиро представлять для молодших школярів інших класів, запрошуючи їх для 
перегляду вистави у класі, виступають на уроках в інших класах, якщо програмовий матеріал має 
можливість бути пов’язаним з казкою. 

Цікавим етапом у роботі над казками є етап написання власних казок для класного театру та  
розв’язання потреби в оволодінні основами театрального мистецтва, опановуючи риторичними уміннями.   

Ось як підтверджується  думка Василя Олександровича про те, що діти повинні жити в казці не 
самотньо вдома, чи з рідними, а в колективі серед однолітків.  

Практика показала, що театральне мистецтво у початковій школі допомагає утвердитись дитині як 
особистості з усіма її творчими можливостями, розвиваючи мовлення, ораторські здібності, можливість 
творення духовних взаємин між дітьми. Так з року в рік учні  живуть у світі казок. Уроки  театрального 
мистецтва дають можливість відвідувати театральні вистави у Київському театрі ляльок  та спостерігати за 
роботою професійних артистів  усвідомлено, аналізуючи  і порівнюючи свою діяльність з діяльністю 
професіоналів. Театр стає потребою молодшого школяра. А це  ще й є розв’язанням проблеми  естетичної 
вихованості сучасного школяра. 

Мандрівка у світ казок продовжується на уроках під час вивчення нового предмета за авторською 
програмою – «Зарубіжна література». Завдання цього предмета – розширити коло читання дитячих казок, 
допомогти молодшим школярам осмислити зміст прочитаних  казок зарубіжних письменників. 

Таким чином казка може бути не окремим випадковим видом роботи у навчанні молодших школярів, а 
«жити» в класі повноцінним методом навчання серед інших методів навчання, існувати у навчально-
виховному процесі у вигляді  цілісної системної  роботи. 

Ще хотілося б зупинитися на одному важливому елементі навчально-виховного процесу у школі – 
обстановка приміщення, де навчаються діти. У Павлиській школі педагог турбувався, щоб обстановка, 
середовище, у якому навчаються діти, відповідали інтересам, духовному життю дітей даного віку. «У 
формуванні духовного обличчя дитини велике значення має те, що вона бачить навколо себе – на стіні в 
шкільному коридорі, у класі. Тут нічого не повинно бути випадкового. Обстановка, що оточує дитину, 
повинна її до чогось закликати, чогось учити. …щоб кожний малюнок. Кожне слово, яке прочитає дитина, 
пробуджували в неї думки…» [3, 116]. Розуміючи важливість цих слів,  у класі  створено зони за інтересами:  
казок, музична, пізнавальна, природнича, мистецька, спортивна, їдальня. Не потрібно, мабуть, в деталях 
розповідати про оформлення цих зон, важливо відмітити, що кожна дитина на перерві, після уроків може 
вільно задовольнити свої творчі потреби, почути, побачити, насолодитись творчістю своїх однокласників. 
Атмосфера, «дух» класу допомагає дитині розвиватись. Навіть плакати класу дають можливість дитині 
задуматись над своєю шкільною працею: «Ти сам відповідаєш за свою працю», «Молодець! Старайся і ти 
досягнеш успіху»,  «Праця – ось що допоможе тобі розкрити  свої здібності», «Коли мудрість увійде в 
серце твоє і навчання  стане приємним тобі, тоді знання оберігатимуть тебе від злого шляху».  

Творчість Василя Олександровича – педагогічна енциклопедія. Читаючи його наукові твори, кожен 
вчитель може черпати цінні поради, знайти відповіді на багато професійних запитань. Багатогранна 
творчість Василя Олександровича може  надихнути вчителя на пошуки інших підходів до навчання учнів 
вчитися читати і писати, на проведення нетрадиційних уроків (підсумковий урок у вигляді уроку-казки, 
уроку-гри тощо). На таких уроках можна розкрити в учнів певні таланти, зацікавити вивченим матеріалом у 
ході підготовки до інсценізації, до змагання.  

Отже, педагогічна спадщина Сухомлинського знаходить  сьогодні гідне місце  в школі ХХІ століття, є  
школою педагогічної майстерності  сучасного вчителя, джерелом його творчості. Читаючи Закон України 
«Про освіту» в якому записано, що метою освіти визначено всебічний розвиток людини як особистості та 
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних якостей, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, 
явно бачиш продовження  роботи, яка має великі наробки у творчості павлиського вчителя.  Педагогічна 
скарбничка творчості В.О. Сухомлинського глибинна, і потрібно лише сучасному вчителеві не 
перекопіювати його ідеї, а  проаналізувати та, враховуючи потреби сьогоднішнього учня, завдання освіти,   
відібрати ті ідеї, які потрібні для оптимізації  навчального процесу в школі ХХІ століття. 

Минатимуть роки, одне покоління педагогів змінюватиме інше, але ім’я Василя Олександровича  
Сухомлинського не забудеться, бо своїми думками, своєю спадщиною він зумів відчути істину життя 
школи і передати її іншим поколінням педагогів. 
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Ольга КОЧЕРГА 

ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  
У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Проблема особистості вчителя та його професійної підготовки була предметом досліджень упродовж 
усього періоду розвитку вищої педагогічної освіти. Звернення до історико-педагогічних цінностей, одними з 
яких є погляди на особистість учителя відомого вітчизняного педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського, має 
велике науково-практичне значення, адже знання минулого є важливою передумовою поглибленого 
розуміння процесу становлення та розбудови вищої педагогічної освіти в Україні, надійним джерелом її 
розвитку.  

Актуальність проблеми пов’язана з тим, що сучасна школа потребує корінного оновлення, головними 
орієнтирами якого мають бути національно-культурне збагачення, демократизація і гуманізація навчально-
виховного процесу. Школа чекає творчого вчителя. Це повинен бути вчитель нового типу, який гармонійно 
поєднує ініціативність і самостійність, професіоналізм і творчість, розвинені загальнолюдські цінності, 
високий рівень професійної культури, сформоване почуття власного покликання і відповідальності. 

У сучасних умовах професія вчителя стає все менш престижною, існує невідповідність між суспільною 
роллю і соціальним статусом педагога. Значна частина молодих людей вступає до педагогічних навчальних 
закладів невмотивовано, не усвідомлюючи важливості й складності здійсненого ними вибору майбутньої 
професійної діяльності, що є причиною зниження їхньої відповідальності, сумлінного ставлення до власного 
професійного становлення. У цих умовах особливого значення набуває проблема формування соціальної 
відповідальності в студентів педагогічних закладів. 

У статті зроблено спробу проаналізувати творчу спадщину В.О.Сухомлинського  з метою з’ясування 
поглядів педагога на проблему відповідальності вчителя. 

Проблема відповідальності особистості вчителя є однією з важливих у вітчизняній і західній 
філософсько-педагогічній, психологічній думці. Так, психологи Л.С.Виготський, Г.С.Костюк, 
С.Л.Рубінштейн та інші відзначають, що педагогічна діяльність передбачає високий рівень сформованості 
професійних якостей особистості вчителя, серед яких важливе місце посідає соціальна відповідальність. 

Вагомий внесок у розробку проблеми відповідальності зробив відомий педагог-гуманіст 
В.О.Сухомлинський. Аналіз  його творчої педагогічної спадщини дає підстави зробити висновок про те, що 
видатний педагог сучасності приділяє велику увагу проблемі виховання соціальної відповідальності 
особистості, розглядаючи її у тісному взаємозв'язку з проблемою формування громадянського обов'язку. 

В.О.Сухомлинський розкрив бінарний характер поняття „обов'язок”, виявивши в ньому гармонію 
індивідуального обов’язку – відповідальності перед самим собою та обов’язком громадським, тобто 
обов’язком перед іншими людьми. В обов’язку, на думку В.О.Сухомлинського, зливається громадське і 
глибоко особисте, усвідомлення і переживання інтересів інших людей, суспільства, батьківщини у зв’язку з 
особистими інтересами. 

Важливу увагу приділяв В.О.Сухомлинський проблемі виховання відповідальності як особистісної 
якості педагога. У педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського немає спеціальних досліджень, присвячених 
особистості вчителя. Але в концепції громадянського й гуманістичного виховання викладено міркування 
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про педагогічну майстерність, творчість, дослідницький характер праці педагога, принципи  і стиль його 
діяльності, що безпосередньо стосується якостей людини, яка навчає і виховує. 

На думку В.О.Сухомлинського, праця вчителя найвідповідальніша, потребує багато часу, терпіння, 
затрати сил та енергії. У справжнього педагога, крім всебічних знань, завжди повинна бути органічна 
потреба передавати їх учням. Основою діяльності вчителя, за В.О.Сухомлинським, є творчість. Від уміння, 
майстерності, мудрості педагога залежить життя, здоров’я  вихованців. 

Порушуючи цю важливу проблему, педагог-гуманіст насамперед наголошував на відповідальності 
керівника навчально-виховного закладу, його вмінні керувати колективом, знайти найтонші деталі 
педагогічного процесу, розуміти духовний світ дитини, враховувати особливості розумової праці вчителя та 
учня [10]. Дуже тісно проблему формування відповідальності павлиський педагог-класик поєднував з 
проблемою творчості. Він уважав, що, лише перебуваючи в постійному творчому пошуку, педагог може 
виконати свій професійний обов’язок: відкрити в людині нове, виховати гуманну людину, патріота.  
“Людська особистість – це складний сплав фізичних і духовних сил, думок, почуттів, волі, характеру, 
настроїв. Без знання всього цього неможливо ні вчити, ні виховувати” [10, 46].  Педагог повинен 
усвідомлювати не тільки те, що він має виростити, а й те, що слід викоренити. Саме на цьому особливо 
наголошував у своїй педагогічній діяльності В.О.Сухомлинський. “Разом  з матерями і батьками своїх 
вихованців, – писав він, – ми вбачаємо сенс своєї розрахованої на далекі роки роботу в тому, щоб діти 
розуміли й відчували: у світі є речі мізерні й гидкі. Ставитись з огидою, обуренням до цих речей – моральна 
доблесть; бути якоюсь мірою причетним до них – підлість і приступництво, зрада, продажність” [9, 324]. 
Пізнаючи й виховуючи молоду людську душу, яка перебуває у постійному розвитку, педагог надзвичайно 
відповідально повинен ставитися до слова – головного виховного засобу. 

В.О.Сухомлинський був глибоко переконаний у необхідності правової, матеріальної відповідальності 
вчителя та учня. „Усі слова про почуття відповідальності залишаються дитячим лепетом, якщо немає 
відповідальності за матеріальні цінності” [9, 29]. І найголовніше, на чому акцентував свою увагу 
В.О.Сухомлинський, – це постійне прагнення педагога до власного професійного самоудосконалення, до 
систематичної роботи над собою. У цьому, на думку педагога-гуманіста, полягає відповідальність учителя 
перед суспільством, перед вихованцями, перед самим собою. 

У своїх педагогічних працях В.О.Сухомлинський  дає характеристику різним рівням сформованості 
відповідальності вчителя. До високого рівня відповідальності педагог відносить тих учителів, які в 
студентській аудиторії оволоділи певною системою ціннісних установок  і моральних орієнтацій, 
спрямованих  на послідовне виконання обов’язків у своїй повсякденній праці. Для них характерними є 
єдність слова та діла, переконань та вчинків, що свідчить про гармонійне поєднання особистих та 
громадських інтересів і цілей. У них виявлено позитивне ставлення до основних видів навчальної 
діяльності. В основному це колишні студенти, які вчилися на “відмінно” та “добре” з усіх дисциплін. Вони 
були активними на семінарських і практичних заняттях, займалися науково-дослідною роботою, сумлінно 
ставилися до професійно-практичної діяльності.  

Вчителі, яких В.О.Сухомлинський відніс до середнього рівня відповідальності, характеризуються в 
цілому несистемним, нецілісним  характером світогляду, життєвих установок і принципів. Відповідальність 
як особистісне утворення має тут однобічний характер, бо особистість дотримується певних ціннісних 
орієнтацій та установок, але її власна діяльність  носить репродуктивний характер. Розуміючи важливість 
вивчення суспільно-політичних і гуманітарних дисциплін, участі в науково-дослідній роботі, сумлінного 
ставлення до професійно-практичної діяльності, але в реальному навчально-виховному процесі ці студенти  
пасивно ставилися до таких видів діяльності.  

Характеризуючи вчителів з низьким  рівнем відповідальності, В.О.Сухомлинський указує на 
відсутність у них системи знань, недостатній життєвий досвід. У них має місце невідповідність між словом  
та ділом, морально-вольові якості їх не мають активно-творчої реалізації. Студенти, а пізніше педагоги цієї 
категорії мають формально-задовільне ставлення до участі у всіх видах навчальної діяльності. 

Порушена В.О.Сухомлинським проблема відповідальності вчителя свідчить про необхідність 
подальшого вдосконалення процесу виховання майбутніх педагогів, розробки педагогічної моделі, 
упровадження б якої у діяльність вищих навчальних закладів значно підвищило б рівень відповідальності 
майбутніх учителів. 

У теоретичному аспекті проблема відповідальності, як завжди, досліджується в соціальному вияві і в 
цьому плані давно вже стала предметом філософського аналізу. Загальні підходи щодо визначення 
філософських основ проблеми відповідальної особистості знайшли своє віддзеркалення у працях 
Л.П.Буєвої, А.П.Бутенко, М.П.Дубініна, С.І.Ковальова, І.С.Кона, А.Г.Мисливченко, Г.Л.Смирнова, 
А.Г.Спіркіна, В.П.Тугаримова, І.Т.Фролова. 
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Суттєвий внесок у розробку проблеми відповідальності, зокрема її співвідношення зі свободою, 
зробили такі вчені, як В.І.Вировий, Л.С.Велика, Н.А.Головко, Л.І.Грядунова, А.П.Д'яков, Р.І.Косолапов, 
А.І.Оріховський, А.Ф.Плахотний, Е.І.Рудковський, М.Д.Табунов, І.П.Торунцов, А.П.Черменіна. 

Для обгрунтування теоретичних основ відповідального ставлення до педагогічної професії важливе 
значення мають дослідження К.О.Альбуханової-Славської, Б.І.Ананьева, Л.С.Виготського, Г.С.Костюка, 
О.М.Леонтьева, В.М.Мясіщева, О.Я.Савченко, О.В.Сухомлинської, Г.М.Філонової. 

Важливим у дослідженні проблеми відповідальності став психологічний напрям, який надає великої 
ваги стимулюванню відповідальності, принципам її делегування, чинникам, які впливають на свідомість 
особистості стосовно необхідності виконання своїх професійних обов'язків (праці К.Муздибаєва, 
Б.Д.Паригіна, А.П.Растігеєва, М.В.Савчина, Н.Д.Узнадзе, П.М.Якобсона та ін.). 

Цінними є праці, де розкриваються механізми формування відповідальності як професійної якості. Так, 
проблема відповідальності особистості та способи її формування в процесі навчальної і трудової діяльності 
досліджувалася психологами Т.Є.Завадською, Н.П.Зубаліем. О.І.Кривов'язом, К.Муздибаєвим, 
М.А.Новотною, В.М.Пискуном, І.Д.Поспєловою, О.П.Санніковою, М.Д.Савчин та педагогами 
Д.А.Алферовим, З.В.Артеменко, Т.Г.Веретено, В.В.Савченко. Ю.П.Сокольніковим, Л.В.Тереховою, 
Ю.А.Юровою. 

Вагоме значення мають праці з проблем морально-професійної підготовки особистості педагогів 
(Н.Є.Мойсеюк, Ю.Д.Руденко. А.Г.Щеколдін) та психологів (І.Д.Бех, СД.Максименко, В.О.Моляко та ін). 

Предметом нашого дослідження є проблема формування відповідальності як складової професійної 
риси вчителя в умовах педагогічного  коледжу. 

Соціальну відповідальність визначаємо як інтегральну професійну якість особистості вчителя, що 
містить у собі усвідомлення суспільної значущості своєї діяльності, чітке знання своїх професійних функцій, 
володіння вміннями і навичками педагогічної діяльності, ініціативу, самостійність і творче ставлення до 
справи. 

Відповідальність – це передусім моральна якість особи. „Вищий рівень відповідальності, – зазначає 
В.Ф.Сафін, – як головна моральна властивість – поняття, що безпосередньо пов'язане із світоглядом 
особистості. Вона має зв'язки із такими моральними поняттями, як гуманізм, патріотизм, добросовісність, 
ініціативність, дисциплінованість, чесність, працелюбність, творча активність, здатність до дії, розумного 
самообмеження” [7, 115]. 

За своєю структурою соціальна відповідальність – надзвичайно складне утворення, вона має 
інтегративний характер, тісний зв'язок з усіма іншими якостями вчителя, його емоційно-вольовою та 
інтелектуальною сторонами діяльності. Соціальна відповідальність є показником розвитку соціальної 
зрілості особистості, під якою слід розуміти цілісну, відносно стійку систему, що пов'язана з усвідомленням 
особистістю майбутнього вчителя свого місця, ролі, функцій у суспільстві, групі, середовищі. „Соціальна 
зрілість особистості вчителя виявляється при наявності логічних взаємозв'язків соціальної самореалізації і 
соціальної відповідальності” [5, 24]. А це дає підстави стверджувати, що соціальна відповідальність є 
важливим компонентом соціальної зрілості майбутнього вчителя. Свідченням того, що особистість досягла 
періоду соціальної зрілості й залучається до суспільних стосунків як цілісна саморегулювальне система, є 
наявність соціальної відповідальності як усвідомленої необхідності поведінки з метою соціального 
прогресу. Звідси випливає, що соціальна відповідальність є критерієм соціальної зрілості особистості 
вчителя, який виявляється в потребі самореалізації не себе в суспільстві, а себе для суспільства. 
Особливістю цього є стосунки відповідальної залежності. Вони реалізуються тоді, коли адекватно 
відтворюються у свідомості майбутнього вчителя. 

В.В.Радул переконливо доводить, що проблема соціальної відповідальності має тісний зв'язок з 
проблемою свободи, бо в обох випадках йдеться про необхідність прийняття рішення із знанням справи. На 
його думку, відповідальність виступає зворотною стороною свободи. Міра відповідальності визначається 
мірою активної свободи людини, міра суб'єктивної відповідальності визначається ступенем усвідомленої 
свободи. 

Соціальна відповідальність – динамічне утворення, формування якого – процес тривалий і складний, 
здійснюється через організацію професійного навчання в умовах педагогічного навчального закладу. У 
цьому напрямку формування соціальної відповідальності доцільно визначити як відповідальну діяльність, 
котра спрямована на реалізацію соціально значущої мети і виникає на основі послідовної реалізації 
системного підходу в навчально-виховному процесі, де навчальна, науково-дослідна і суспільно-корисна 
діяльність взаємно доповнюють одна одну. Тоді науково-дослідний блок педагогічної освіти в єдності з 
навчальним і виховним блоками максимально стимулюють активний стан усіх основних компонентів 
педагогічної спрямованості й забезпечують процес формування творчої, активної особистості майбутнього 
вчителя. 
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Соціальна відповідальність є результатом складного й тривалого процесу професійного становлення 
особистості вчителя. Її слід розглядати як морально-психологічне утворення, як основний компонент 
самосвідомості, котрий визначається всією духовною природою людини. Соціальна відповідальність 
детермінується рівнем сформованості внутрішньої відповідальності особистості. Виникнення внутрішньої 
відповідальності, перетворення її на соціальну якість особистості залежить від активності людини, її 
психологічних та інтелектуальних особливостей. На думку С.В.Куликівського, „як і людська діяльність, 
відповідальність можлива лише у суспільстві, лише на об'єктивній основі взаємостосунків між людьми і 
тому початково є соціальною за своєю природою” [3, 11]. Звідси можна зробити важливий висновок: 
соціальна відповідальність як важливий компонент у структурі особистості вчителя формується тільки через 
організацію активної діяльності. 

У структурі соціальної відповідальності виділяють три компоненти: когнітивний, емоційно-
мотиваційний та поведінковий [6]. Їхній розвиток становить єдиний процес, що йде паралельно з 
вихованням самої якості. Виділені компоненти соціальної відповідальності пов'язані з глибинними 
особистісними утвореннями. У них людина цілісно виражається як суб'єкт поведінки й діяльності. Ця 
обставина вказує на те, що рівень сформованості відповідальності студентів неможливо вивчити за якоюсь 
однією ознакою. Одним із завдань дослідження проблеми відповідальності є вивчення особливостей 
когнітивного, емоційно-мотиваційного, поведінкового компонентів  відповідальності та способів їхнього 
формування. 

Проаналізуємо коротко виділені нами компоненти відповідальності. 
Когнітивний компонент охоплює систему засвоєних особистістю знань про норми поведінки та сутність 

відповідальності, через яку вони реалізуються, уявлення про її предмет. В основі цих поглядів лежить 
здатність суб'єкта приписувати об'єктам якості користі-шкідливості, бажаності-небажаності [1]. Цей 
компонент містить дії суб'єкта зі встановлення раціональних зв’язків між належним і дійсним, суспільним і 
особистим. Основними показниками його розвитку виступають: усвідомлення особистістю предмета та 
інстанції відповідальності, усвідомлення особистістю себе як суб'єкта відповідальної поведінки, особливості 
саморегуляції поведінки. 

Для розвитку когнітивного компоненту відповідальності, на нашу думку, необхідно проводити роботу, 
що сприяє розширенню і поглибленню знань про норми й правила поведінки, формує уміння прогнозувати, 
аналізувати й оцінювати власну поведінку та поведінку інших людей.  Аналізуючи погляди 
В.О.Сухомлинського, ми прийшли до висновку про те, що ще в школі потрібно формувати інтерес до 
вчительської професії, виховувати в учнів любов і повагу до неї, бажання присвятити своє життя 
педагогічній діяльності. “Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення в складний 
духовний світ людини, яке ніколи не припиняється. Прекрасна риса – повсякчас відкривати в людині нове, 
дивуватися новому, бачити людину в процесі її становлення – один з  тих коренів, які живлять покликання 
до педагогічної праці” [11, 7]. Ця ідея видатного педагога повинна активізувати роботу вчителів школи з 
професійної орієнтації, викладачів педагогічних вузів у їхній подальшій діяльності щодо поглиблення і 
збагачення інтересу до професії вчителя. З цією метою з майбутніми вчителями проводяться бесіди 
„Відповідальність та її значення у житті особистості”, „Ти обрав професію вчителя – це так відповідально” 
та ін.; проектуються ділові ігри, ігри-імітації, які допомагають ідентифікувати себе з особою вчителя, 
вихователя, педагога-організатора; студенти залучаються до участі в соціально-психологічних тренінгах, 
метою яких є залучення їх до процесів самоаналізу, самопізнання, самооцінки. 

Емоційно-мотиваційний компонент містить у собі ієрархізовану систему смислів і мотивів соціально-
відповідальної поведінки й емоційні переживання, які пов'язані з предметом та інстанцією відповідальності 
(задоволення-незадоволення, симпатія-антипатія тощо). Показниками його розвитку виступають: почуття, 
що виникають щодо етичних норм, принципів, потреб, готовності до певної лінії внутрішньої і зовнішньої 
активності, структура спонукань особистості до поведінки, співвідношення потенційного та актуального у 
мотивації. 

Діяльнісно-поведінковий компонент виявляється у виборі та реалізації певної лінії поведінки, 
конкретних учинків, що випливають з норм відповідальності. Даний компонент включає сукупність дій, 
вчинків, завдяки яким у зовнішньому або внутрішньому плані індивід реалізує предмет відповідальності чи 
добирає засоби для цього. Так, узагальнено в зовнішньому плані він виявляється у виконанні обов’язків, 
вимог, зобов’язань, завдань тощо. Конкретно він виражається у: а) діях для створення умов щодо виконання 
обов’язків, вимог, зобов’язань, завдань тощо; б) виявах самостійності, наполегливості, ініціативності,  
творчості; в) саморегуляції поведінки; г) якісному та своєчасному виконанні завдань, доручень; 
д) конкретних уміннях, навичках, звичках відповідальної поведінки; е) надситуативній активності. 

У внутрішньому плані поведінкова складова виявляється в прийнятті рішень, доборі та оцінці засобів 
реалізації предмета відповідальності, самоаналізі поведінки та „Я”, зайнятті позиції щодо подій, ситуацій, 
людей, груп та самої себе, виробленні програм саморозвитку „Я” тощо. Типовими показниками його 
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розвитку виступають дії людини, спрямовані на реалізацію предмета відповідальності, а також створення 
умов для цього; вияви самостійності, наполегливості, творчості; саморегуляція поведінки; якісне та 
своєчасне виконання завдань, доручень; вияви конкретних умінь, навичок і звичок відповідальної поведінки.  

Емоційно-мотиваційний та поведінковий компоненти соціальної відповідальності майбутнього вчителя 
формуються в процесі практичної діяльності студентів: у ході різних видів педагогічної практики, 
виконання завдань-проектів, самостійної роботи, науково-дослідної діяльності тощо. 

Усі три компоненти характеризуються валентністю та складністю. Перша властивість означає полюси 
прийнятості-неприйнятості обов’язку, друга – кількість елементів, які входять у підструктуру, їхню 
різноманітність та ієрархізованість. Так, когнітивний компонент може бути простим, міститти в собі 
мінімум інформації про предмети й інстанцію, і складним – містити різноманітні відомості про них. 
Емоційний компонент в одному випадку може бути недиференційованим, дифузним, а в іншому – містити 
структуровані, складні, усвідомлювані почуття. Поведінковий компонент може містити в собі як прості акти 
поведінки, так і складні дії, впорядковані за їхньою інструментальною цінністю. 

Специфіка відповідальності насамперед виявляється саме в особливостях її мотиваційно-емоційного 
компонента як внутрішньої детермінанти поведінки особистості. Ця інтегральна якість визначає поведінку й 
діяльність людини, передусім, на основі усвідомленості, прийняття нею об’єктивного факту залежності 
життєдіяльності індивіда від суспільних цілей та цінностей. У ній головним є ставлення суб’єкта до 
обов’язку й наслідків своєї поведінки. 

Розвиток соціальної відповідальності як професійної риси вчителя у студентів педагогічного коледжу 
буде ефективним процесом за умови впровадження цілісної, злагодженої дидактико-методичної моделі, яка 
охоплює освітньо-виховні технології, що забезпечують формування когнітивного, емоційно-мотиваційного 
та поведінкового компонентів, їхню гармонізацію як один із способів корекції нерівномірності становлення 
різних сторін соціальної відповідальності.  

Вивчення, аналіз, систематизація та узагальнення джерельної бази змісту теоретичної спадщини 
В.О.Сухомлинського  стане потужним джерелом для творчого використання в процесі розв’язання 
досліджуваної нами проблеми. 
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Лідія ЛЮЛЬКА  

ПІДГОТОВКА  МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ТВОРЧОЇ РОБОТИ 
З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 

У наших руках найбільша з усіх цінностей світу – Людина. Ми творимо людину… 
Продовжуючи себе у своїх вихованцях, ми творимо не тільки людину. Ми творимо час. Дух часу, 

взаємостосунки між людьми – все це  залежить від того, які ми  з вами…, – писав В.О.Сухомлинський у 
далекі 60-і роки. Але звучать ці думки свіжо, по-сучасному, підтверджуючи актуальність особистісно 
орієнтованої системи освіти, де  в центр уваги ставиться особистість – особистість не лише вихованця (учня, 
студента), а й  особистість  вихователя (вчителя, викладача). Адже лише творча особистість вчителя може 
виховати творчу особистість учня. 

Не випадково перебудова вищої освіти передбачає підготовку спеціалістів на більш оптимальному 
рівні, який повинен відповідати сучасним вимогам інтелектуального ринку – конкурентоспроможність,  
адаптованість до нових умов праці, активність, творчість, гнучкість. 
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Навчальні заклади, готуючи фахівців для системи освіти, докорінно змінили підходи до розв’язання 
проблеми підготовки сучасного вчителя для школи нового покоління. Змінилося й соціальне замовлення 
вчителя  початкової школи, зумовлене специфікою сучасної школи   І ступеня. Школі потрібен учитель, 
здатний розвивати особистість дитини засобами навчального предмета, учитель-гуманіст, творча 
особистість. 

Що ж таке творчість, творча особистість? 
Творчість – це діяльність людини, яка  породжує щось нове, відзначається неповторністю, 

оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю. 
За тлумачним словником  творчість – це діяльність людини, спрямована на створення духовних і 

матеріальних цінностей; – це діяльність, що породжує щось якісно нове, чого ніколи не було. За  
В.О. Сухомлинським, творчість – це насамперед пізнання людини, подив перед багатогранністю й 
невичерпністю людського [11,  8]. 

Творча особистість – це індивід, який володіє високим рівнем знань, потягом до нового, оригінального, 
який уміє  відкинути звичайне, шаблонне. 

Визначенню поняття „творча особистість” у літературі приділяється багато уваги, хоч підходи та 
трактування були суттєво різні. Однак у тому, що творча особистість – це індивід, який володіє високим 
рівнем знань, має потяг до нового, оригінального, більшість авторів сходяться (В.І. Андреєв, 
Д.Б. Богоявленська, А.З. Зак, Н.В. Кузьміна, В.А. Цапок  та ін.). Проблема розвивального навчання, основою 
якого є формування творчої особистості,  порушена Л.В.Занковим, Д.Б.Ельконіним, В.В.Давидовим. 
Формування творчої особистості є провідним у наукових дослідженнях  Н.М. Бібік, О.Я.Савченко. Проте 
корені досліджень сягають значно глибше – до творчості Я.А.Коменського, І.Г.Песталоцці, А.Дистервега, 
К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського.  Ця проблема в науці  дискутується й сьогодні, і це добре. Адже 
тільки так  викристалізовується висновок: саме творча особистість повинна замінити людину-виконавця. 

У педагогічні вузи прийшов новий студент, який, на жаль, не завжди до кінця усвідомлює складність  і 
відповідальність, пов’язані з професією вчителя, тому  значна увага приділяється адаптації студентів нового 
набору, в ході якої відбувається: 

- формування бажання вчитися і вчитися саме в стінах педагогічного коледжу; 
- виховання любові до професії вчителя; 
- утвердження віри у власному “можу”, через яке обов’язково прийде “треба ”; 
- осмислення обраної професії. 
Вдячним матеріалом  може стати обговорення “Порад вчителеві, який починає працювати в школі ” 

В. Сухомлинського, де кожен знайде відповідь  на поставлені питання: так, це цікаво, це почесно, я зможу і 
стану Вчителем. 

На особистісно орієнтовану підготовку майбутнього вчителя наголошує і академік О.Я.Савченко: 
„Особистісно орієнтована педагогічна освіта передбачає проектування індивідуальної траєкторії 
професійного становлення кожного студента протягом усіх років його навчання ” [7]. 

Професійна ж компетентність учителя початкових класів в умовах особистісно орієнтованого 
навчання – це не тільки володіння знаннями, вміннями та досвідом з предмета, а й вміння сформувати 
внутрішню мотивацію пізнавальної діяльності, під час уроку організувати співробітництво, знайти способи 
оптимального спілкування, вміти розкрити творчий потенціал, розвивати мислення учнів молодшого 
шкільного віку [4, 22]. 

Новий студент вимагає і нових взаємин з викладачами. Вони повинні бути партнерські як спілкування 
старших і молодших колег. Лише за такої умови можна формувати творчу особистість. Проте це непросте 
завдання, бо як спонукає до самоорганізації, самодисципліни, високої відповідальності й довіри як 
викладача, так і студента. У той же час це просто і легко, якщо викладачі й студенти стають однодумцями. 

Формування  партнерських стосунків має відбуватися поступово й непомітно для студента. Наприклад, 
читаючи лекцію, викладач одночасно повинен володіти вмінням спостерігати за процесом осмислення 
матеріалу студентами, вчасно перебудуватися, якщо цього вимагає ситуація, зняти напруження, ввести 
студентську аудиторію у цікавий діалог, продовження якого студенти з нетерпінням чекатимуть.  

Нинішнього студента вже в стінах навчального закладу необхідно адаптувати до нових умов праці, 
ввести його в непростий, але цікавий і творчий світ майбутньої професії через проведення ділових ігор, 
розв’язання проблемних ситуацій, роботу творчих груп, застосування нетрадиційних прийомів навчання. 

На заняттях української мови, методики навчання української мови часто  застосовується прийом 
“здивування”, що сам собою уже активізує розумову діяльність студентів. Наприклад, пропонується 
традиційний і нетрадиційний початок уроку навчання грамоти. Студенти стають  на позицію учнів і 
висловлюють думку, коли цікаво, а з позиції студентів аналізують, чому цікаво: 

ТЕМА. Звуки [ж], [ж′], позначення їх буквою „же”  
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І варіант 
- Діти, сьогодні ми вивчаємо новий звук [ж], який позначається   буквою „же”… 

ІІ варіант 
- Діти, ми проводимо подорож по країні Алфавіт, але зупинимось у незвичайному місті Бажань. Нас 

супроводжуватиме дівчинка Жоржетта (лялька). Але вона зажурена, заплакана, тому що розпрощалася зі 
своїми друзями. Чи не хочете дізнатися, хто ж ці друзі? 

Послухайте: 
Я вежі покину, тумани, жару, 
І до своєї полину землі. 
Хочу залишити землю чужу, 
Бо в чужині я за домом тужу. 
 Хоч облітав я стонадцять земель, 
Лину назад.  Хто ж бо я є?  
- Так, діти, це журавель. 
Саме  проводжаючи журавликів у теплі краї, зажурилася Жоржетта. 
- А про що сказав Журавлик? 
(Довго не залишиться і повернеться назад) 
- Діти, яким звуком починається слово “Журавель”? 
Однією з важливих умов підготовки вчителя є мовна підготовка, яка містить формування мовної 

культури, що починається з роботи над словником, та досконале володіння фаховою термінологічною 
базою.  

В.О.Сухомлинський у цьому контексті писав: 
- Слово – це найважливіший педагогічний інструмент, його нічим не замінити. Кожен учитель 

початкових класів насамперед словесник. 
Робота над словником – багатогранний процес, і майбутній фахівець повинен навчитися:  
- постійно збагачувати власний словник; 
- добирати вдале слово, відповідно до ситуації спілкування; 
- передбачити слова, які дітям можуть бути незрозумілі; 
- доступно пояснити значення незрозумілих слів; 
- формувати відчуття слова. 
Так, під час опрацювання методики навчання грамоти кожен студент, готуючи методичне забезпечення 

сторінки на вивчення певної букви (звука), повинен передбачити незрозумілі дітям слова й пояснити їх. 
Студентам спочатку важко це зробити: вони їх просто не бачать. Але в ході ділової гри переконуються, що 
для цього треба стати на позицію дитини, прочитати текст дитячими очима, і вже  це підкаже, які слова 
пояснити і які способи пояснення слів застосувати. 

Уміння відчувати слово, добір вдалого слова – непроста справа, і над цим потрібно працювати 
постійно. Тоді  „життя слова стане царством думки”. 

Пропонується, наприклад, робота над твором-описом “Мамині очі”, коли студенти  керують (уявно) 
пошуком дітей найважливіших і найвдаліших слів. Одна  із студенток запропонувала такий твір: 

«Мамині очі. Теплі ласкою, коли схиляється наді мною ранком. Добрі, коли проводжає мене до школи. 
Щасливі-щасливі від моїх маленьких успіхів. Стурбовані, якщо я хворію. 

Я помітила, що й колір маминих очей міняється. Вони то голубі-голубі, ніби васильки, якщо мама радіє, 
то темні, коли вона тривожиться…». 

Ставлячи проблемне питання: чи всі слова використали, пропоную звернутися до невичерпної 
творчості В.Сухомлинського і послухати уривок із статті “Будьте доброзичливими” [11, 22–23]. 

“Я вчу дітей: дивіться в очі жінкам, учіться відчувати й розуміти, що на душі в кожної з них – 
безхмарний спокій чи темна хмара гіркоти. Щодня  ми бачимо одних і тих самих дівчат і жінок. Ми вже 
звикли до того, що синьоока, з товстими, русявими косами молода жінка, мати двох маленьких дітей, іде 
на роботу, наспівуючи то одну, то іншу пісеньку. Часто вона зупиняється на горбочку, дивиться на 
блакитне небо, слухає пісню жайворонка, усміхається. „Вона радіє життю, вона щаслива”, – кажу я 
дітям, і всім нам від вияву людського щастя теж стає радісно. Друга жінка, звернувши на вузьку польову 
стежку, зриває щодня кілька польових квіток, в її очах ми читаємо думку про щось світле, життєрадісне. 
Дві дівчини підходять до джерела, що тихо дзюркотить на лузі, дивлячись в нього, як у дзеркало, 
поправляють зачіски, милуються своєю красою, –дивіться, діти, в очах їхніх радісна мрія. А ця чорноока 
жінка не тільки нарвала польових квітів, але й присіла на пеньок, звила маленький віночок, – звичайно такий 
віночок звивають тільки маленькій дівчинці; придивіться до її очей, любі діти, ви відчуєте тепло 
материнської любові. Але ось – дивіться, діти, уважно, - йде сива жінка. Загляньте в її очі – які вони сумні, 
тужливі. Скільки болю, туги в її погляді! Ось вона зупинилася, дивиться на сонечко, на село, яке потопає в 
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зелених садках, і тяжко зітхає. Бачите, вона йде не на польову стежку, а на шлях, що веде  в центр села. 
Рве на узбіччі дороги польові квіти і несе їх до пам’ятника воїнам, які загинули тут у бою з фашистами. 
Кладе квіти на могилу і – дивіться – плаче. 

Перед вами, діти, найбільше в світі людське горе – материнське горе. Ось вона ще раз пройде мимо 
нашого Куточка Краси – придивіться уважно, загляньте ще раз в її очі”. 

Таким чином, робота над твором стає не тільки формуванням чуття слова, шліфуванням слова, а й 
вихованням любові  до мами, доброзичливості й людяності, вміння дитячим серцем відчувати чужу радість і 
чужий біль. 

Підготовка майбутнього вчителя до реалізації держстандартів починається з формування 
термінологічної бази – складової умови розумової праці студента, що, за словами В.Сухомлинського, “є ніби 
дзеркало розумової праці педагога” [11, 26]. 

Державним стандартом початкової школи передбачено формування мовленнєвих, читацьких умінь і 
навичок, узагальнених знань про реальний світ у його взаємозв’язках, розвиток мислення, уяви, пам’яті, 
сенсорних умінь, здатності дитини до творчого самовираження   [2, 2]. 

Щоб переконати студентів у необхідності володіти термінологічним мінімумом, при  вивченні 
граматичних понять постійно звертається увага на обсяг теоретичного матеріалу, передбаченого для 
засвоєння учнями початкової школи. Формуванню термінологічної бази  сприяють термінологічні диктанти, 
лінгвістичні казки, які потім успішно використовуються  під час педагогічної практики. Студенти 
переконуються: складні  граматичні поняття  легко запам’ятовуються дітьми, якщо  подані  в цікавій формі, 
а отже, й осмислюються та зберігаються в дитячій пам’яті  надовго. 

Пріоритетним завданням початкової школи у світлі реалізації Національної доктрини розвитку освіти 
України у ХХІ столітті, нових концепцій виховання і навчання учнів сучасної школи є не лише формування 
певних знань, загальнонавчальних умінь та навичок, а й забезпечення подальшого становлення особистості 
дитини, навчання дітей творчо і самостійно мислити, відчуття, за словами Сухомлинського, „радості успіху 
в розумовій праці” [11, 27]. 

Розумова праця – це, насамперед, робота з книгою. Майбутній учитель повинен бути готовим зробити 
спілкування дитини з книгою радістю, виробити позитивне ставлення до книги, стійкий інтерес до читання, 
без чого не може бути розумового виховання.  Сьогоденні ж студенти висловлюють своє бачення 
розв’язання цієї проблеми, наприклад, у складених творчими групами пам’ятках про книгу – джерело знань, 
про культуру читання, про бережне ставлення до книги, бо „поводження з книгою, за словами 
В.Жуковського, готує до поводження з людьми”: 

• Якщо хочеш поговорити з ким-небудь – розгорни  книгу. 
• Якщо ти занудьгував – візьми книгу. 
• Якщо хочеш одержати пораду – відшукай її у книзі. 
• Якщо хочеш знайти друга – подружи з книгою. 
• Якщо мрієш стати справжньою людиною – читай книгу. 
• Якщо хочеш відчути безмежні можливості людського розуму –  працюй з книгою. 
В. Сухомлинський наголошував, що для вироблення у дітей щемливого болю пам’яті можливості є в 

кожного вчителя. Проте в словесника їх усе-таки найбільше. Треба тільки уникати фраз байдужих, не 
боятися, що дитині від того заболить. Адже біль цей священний. З нього  теж починається Батьківщина. 

Студенти одержують завдання підготувати матеріал для підготовчої роботи, наприклад, про День 
Перемоги.  Результатом роботи творчих груп стали:  

Розповідь 
«Наближається найвеличніше свято нашого народу – День Перемоги. Це свято радості і смутку. 
Тоді, 22 червня 1941 року, на захист Батьківщини піднялися всі: старі і молоді, чоловіки і жінки, 

діти… Скільки людських життів загубила ця війна, скільки крові пролилося на наших хліборобських землях, 
скільки залишилося калік, скільки пропало безвісти. А скільки діточок, таких, як ви, менших, старших, 
залишилося сиротами, без батьківської любові і маминої ласки. Їхні батьки віддали своє життя за наше 
мирне сьогодення, за яскраве сонечко, за блакитне небо, за волошкове поле, колосисту ниву, за лагідну 
мамину колискову…».  

Бесіда:  
„Про що розповів лист…” ( за фронтовими листами). 
Розгадування ребуса  
Діти, прочитайте слова, записані на дошці. 
(Дев’яте травня – свято свят!) 
Як називається це свято? 
Відповісти допоможе вам заховане у кросворді слово. 
Будьте уважні, бо відповіді знайдете у творах, які ви готували вдома.     
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1 П а р а д 
2 Ш о л у д е н к о 

3 Г е р о й 
4 Л е б е д і 

 
 

 5 П а м я т н и к 

6 К о л о с к и  
7 Н а г о р о д а 
 8 С а л ю т  

1. Урочистий огляд військ з нагоди свята (Парад). 
2. Гвардії старшина, що першим увірвався в Київ на своєму танку. (Шолуденко). 
3. Людина, яка здійснила подвиг (Герой). 
4. „Як змінились   …    і люди  
На вогненнім чорнім рубежі” (Лебеді). 
5. Архітектурна споруда в пам’ять  чи на честь когось (Пам’ятник). 
6. „Видяться мені іще понині 
Пригорілі в полі  ….”       (Колоски). 
7. Те, що дається на відзначення заслуг перед Батьківщиною (Нагорода). 
8. Віддавання почестей зброєю, холостими артилерійськими залпами, ракетами  (Салют). 
– То як називається свято?   (Перемога). 
Робота з Книгою Пам’яті 
Діти, я хочу ще раз згадати слова з поезії В.Губарця „Поіменно згадаймо”: 
Усіх порахуймо. Згадаймо усіх поіменно. 
У місті, в селі і на хуторі дальньому теж. 
У мене в руках „Книга Пам’яті” Чернігівщини, куди поіменно занесені герої війни (Розгляд книги: 
   - Якого кольору книга? 
   - Що символізує чорний колір?) 
Тут ви знайдете й ім’я І.Я.Дубинського, про якого ми прочитаємо статтю „Розвідник-герой”… 
- Подумайте і скажіть, про що ви дізналися? 
- А ми створимо свою Книгу Пам’яті, і першою сторінкою у ній будуть розповіді про ваших дідусів і 

бабусь, прадідусів і прабабусь, підготовлені вашими однокласниками…». 
Підготовці майбутніми вчителями методичних матеріалів приділяється значна увага. Кожен студент під 

час вивчення навчання грамоти працює зі сторінкою букваря і готує скарбничку, а обов’язковою умовою 
підготовлених матеріалів є творчість, неповторність, оригінальність.  

Наприклад, вивчення звука [ж] і позначення його буквою „же”. 
Загадка 
Хто з далекого краюдо нас прилітає,            
Порожнє гніздечко своє тут шукає, 
Невтомно й завзято його ремонтує, 
Майбутній сім’ї затишок готує? 

(Журавель). 
Графіка 
Звук  [ж] позначається буквою, про яку нам розкаже принцеса.  
Принцеса має незвичайну корону, про історію якої ми зараз і 

дізнаємось. 
… Цей палац колись  був чудовим і прекрасним. Тут завжди звучали 

пісні, линув веселий дитячий сміх. А в королівській сім’ї підростали 
дівчатка-близнята – майбутні принцеси Жанетта і Жоржетта. У день 
народження подарували їм корону, в якій захована таємнича літера 
їхнього місяця народження. Та одного разу розбійники викрали дівчинку по 
імені Жоржетта й розірвали корону. Відтоді Жанетта сумує і 
сподівається, що її бажання зустрітися із сестричкою і розгадати таємницю здійсниться. 

- Діти, чи не зможемо ми допомогти? Хто з вас спостережливий і вже бачив таку корону? 
- Так, діти, таку корону ми бачили в Жоржетти. Давайте складемо дві половинки і побачимо, що ж 

утвориться? 
- Ось яка несподівана, загадкова й чарівна виявилася літера „же”. 
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Складові схеми 
-  Діти, допоможіть скласти листочки і прочитаємо слова, з яких дізнаємося про друзів Жоржетти. 

 
-Діти, погляньте, у якому гарному будиночку живе буква „же”. А дядечко Фланелограф приготував 

іменинниці сюрприз – запросив гостей. Хто ж вони? Допоможіть назвати.  

 
- Діти, тут заховалися слова. Знайдіть їх і прочитайте. Будьте уважні й прочитайте слово, яке 

заблукало ( у ньому букви „же” немає)». 

 
Значна увага приділяється підготовчій роботі до складання планів-конспектів уроків: вивчення 

відповідного матеріалу підручника, аналіз запропонованих вправ, добір нетрадиційних форм роботи, 
мовленнєвого матеріалу для спостереження за мовними одиницями відповідно до теми уроку, творча 
робота, робота зі словником тощо.  

Наприклад, при вивченні теми „Прикметник” формуємо вміння добирати мовленнєвий матеріал для 
вивчення мовних понять на етапі осмислення нового матеріалу.  

- Прочитайте тексти, порівняйте.                                                   
                             Якого кольору сніг? 
…,  …        первосніг, 
На поля й на луки ліг. 
А в саду …  
Красень синьоокий. 
На березі ще й сосні –  
…   . 
Так чи ні? 
…  … 
припушено трави. 

Білий, білий первосніг, 
На поля й на луки ліг. 
А в саду глибокий  
Красень синьоокий. 
На березі ще й сосні –  
бірюзовий. 
Так чи ні? 
Жовто-золотавим 
припушено трави. 
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А під вечір 
на шибках 
сніг …, 
наче птах… 
Мов казкова птиця, 
та, що тільки сниться. 

А під вечір 
на шибках 
сніг рожевий, 
наче птах… 
Мов казкова птиця, 
та, що тільки сниться. 
             Віталій Кополенець. 

- Про що розповідається у вірші? 
- Чи можна сказати, який сніг, прочитавши перший текст? 
- Які слова характеризують сніг у другому тексті? 

 
- На які питання відповідають виділені слова? 
- На що вказують ці слова? 
- Чи змінюються виділені слова? 
- Від чого залежить рід, число, відмінок виділених слів? 
На основі цих спостережень відбувається формулювання висновків і складання таблиці.  

 
Заслуговує на увагу робота творчих груп: студентська аудиторія ділиться на 4–5 підгруп, і кожна 

одержує завдання скласти конспект чи фрагмент уроку на відповідну тему.     
Робота студентів у творчих групах 
Студенти одержали попереднє завдання: дібрати твори В.Сухомлинського до уроку позакласного 

читання після вивчення розділу „Цікава книга природи”. 
Перша підгрупа   підготувала нетрадиційний початок уроку (студенти обрали розгадування ребуса  

„Природа”). 
                         1 
 

Друга підгрупа підготувала розповідь про В.О.Сухомлинського – автора дібраних творів.  
 „Сьогодні у чарівний світ Природи поведе нас незвичайний учитель із Школи під Блакитним Небом. 

Що ж це за школа?  Це – джерело дивної думки і слова. Сюди щодня приходять учні, щоб стати людьми 
великої душі, розумними й сердечними, мудрими мислителями. Приходять у світ казки-природи, і самі 
стають письменниками. 

- Хто ж учитель цієї незвичайної школи? – запитаєте ви. Ось він з дітьми серед чудових квітів у 
Школі під Блакитним Небом, а ім’я його – В.О.Сухомлинський…” 

І забули студенти, що це лише ділова гра, і захотілося й самим босоніж у Школу під Блакитним Небом. 
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Третя підгрупа підготувала систему запитань для аналізу дібраних творів: „Соромно перед 
соловейком”, „Треба ж врятувати волошки”, „Дуб під вікном”. Наприклад: 

"СОРОМНО ПЕРЕД СОЛОВЕЙКОМ" 
- Де відпочивали Оля й Ліда?  
- Чим були зачаровані дівчатка? 
- Як збиралася Оля? А як збиралася Ліда? 
- Як ви розумієте відповідь Ліди: "Соромно перед соловейком"? 

"ТРЕБА Ж ВРЯТУВАТИ ВОЛОШКИ" 
- Передайте розмову батьків.  
- Чому стурбувалася Олеся?  
- 3 якою метою дівчинка пішла на Вітрове поле? 
- Як це характеризує Олесю?   
Організація роботи в парах 
(Їй передував вибір студентами творів Сухомлинського „Сиві волосинки”, „Найласкавіші руки”, 

„Прийшла мама”, „Дідусева ложка” та добір запитань для аналізу оповідань). 
Запропоновані завдання:  
- Попрацюйте парами і допоможіть Олесі знайти відповідь на запитання: „Яку ж тепер  тобі радість 

принести, щоб не стало цих срібних волосинок?”(„Сиві волосинки”). 
- Попрацюйте парами і складіть портрет Олиної мами. („Найласкавіші руки”). 
-  Уявивши портрет своєї мами, складіть твір-опис "Люба матуся", використавши опорні слова: 
а) мама, мамочка, матуся;   
б) люба, рідненька, дорога; 
в) очі голубі, карі, зелені, сірі; 
г) погляд ласкавий, ніжний, добрий, зажурений; 
д)   волосся темне, світле, шовкове, хвилясте, посріблене, сиве;  
є)   хода легка, втомлена, швидка, повільна... 
Така робота посилює відповідальність кожного, розвиває вміння працювати в команді, активізує творчі 

здібності студентів. 
На шляху до становлення особистості педагога сучасний студент не може обминути інформаційний 

простір. Як почуває він себе? Чи готовий до спілкування у світовому масштабі? І керувати цим непростим 
процесом повинен викладач через ознайомлення студентів з інформаційними технологіями, вільне 
володіння комп’ютером  і застосування його в навчально-виховному процесі. У творчій співпраці викладача 
і студента, а  особливістю педагогічної творчості є те, що це завжди  співтворчість, складаються, наприклад, 
казки, абетки, озвучуються, створюються ілюстрації  - словом,  народжується жива казка – казка, про яку 
В.Сухомлинський говорив як про свіжий вітер, що роздмухує дитячу уяву. 

Створені електронні навчальні посібники підтвердили актуальність думки про те, що сучасні 
інформаційні технології „сприяють засвоєнню знань через нову модель навчальної комунікації – „викладач-
комп’ютер-студент-учень”, що є новим дидактичним засобом організації навчального процесу та підвищує 
ефективність інтенсифікації та інтеграції наочних, організаційних та мотиваційних методів навчання” 
[1, 29–30]. 

Таким став навчальний електронний посібник „Першокласник”,  під час презентації якого студенти 
зробили висновок: використання таких електронних посібників допоможе реалізувати важливі навчально-
виховні завдання: 

- через зацікавлення комп’ютером викликати у дітей інтерес до навчальної   діяльності, продовжити її в 
ігровій формі;  

- забезпечення комунікативного розвитку; 
- збагачення активного словникового запасу; 
- формування образного мислення і зв’язного мовлення; 
- розвиток уваги,  пам’яті;  
- підвищення рівня пізнавальної активності дітей; 
- збільшення часу довільної уваги. 
Таким чином, через ознайомлення із змістом новітніх технологій, формування термінологічної бази, 

розробку проектів, апробацію (ділові, рольові ігри), роботу в творчих групах, проведення пробних уроків 
(занять), аналіз й оцінку професійної діяльності однокурсників, ознайомлення з педагогічною спадщиною 
видатних педагогів, особливо з невичерпною творчістю В. О. Сухомлинського, і проектується індивідуальна 
траєкторія професійного становлення кожного студента. Тільки за такої умови у сучасну початкову школу 
прийде вчитель-професіонал, який зможе і повинен вплинути на творчий розвиток і становлення 
особистості дитини.   
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Вікторія ПОЛЄХІНА 

УЧИТЕЛЬ ТА УЧЕНЬ ЯК КОНЦЕНТРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 
В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

На сучасному етапі розвитку України активізація людського фактора виступає однією з умов 
подальшого суспільного прогресу. Через це і перед школою, і перед сім’єю, і перед суспільством загалом 
постає завдання виховання гуманної людини, яка будуватиме свою діяльність, рахуючись з інтересами 
інших людей, бачитиме в них таких же людей, як і сама. У зв’язку з розв’язанням цієї проблеми яскравим 
прикладом є педагогічний досвід Василя Олександровича Сухомлинського, творча спадщина якого має 
особливе теоретичне і практичне значення, бо він поєднав у собі місію педагога, методиста-теоретика і 
Людини-практика. Нині, коли педагогічна наука і всі ланки системи освіти намагаються розв’язати складні 
відповідальні завдання, у науково-практичному доробку В. Сухомлинського можна знайти поради й способи 
для їхнього успішного розв’язання, по-новому прочитуючи й перечитуючи його твори. 

Спадщина Василя Олександровича з кожним роком привертає усе більшу увагу наукової і педагогічної 
спільноти як у нашій країні, так і за кордоном. Спеціальні дослідження педагогічної системи вчителя-
новатора, розвитку особистості присвятили Г. Бондаренко, Г. Калмиков, Т. Кочубей, В. Кузь, В. Кушнір, 
М. Мухін, А. Семез, І. Суржикова, Л. Ткачук та ін. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – у центрі 
уваги дослідників лабораторії “В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття”, яка функціонує при Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Розроблена українським практиком педагогічна система не тільки збагатила педагогічну науку 
новаторськими ідеями й положеннями, значно розширила як теорію, так й освітню та виховну практику, але 
й стала революційним етапом у розвитку вітчизняної педагогічної думки, незважаючи на те, що вчений 
творив у заідеологізованій педагогічній парадигмі.  

Сутність педагогічної системи В. Сухомлинського становлять багатогранність, сукупність методів і 
прийомів виховного впливу педагога на колектив і вихованця [8, 87], а її структурними елементами були: 
1) природа (обов’язкова й постійна взаємодія з нею) і краса; 2) співпереживання (не тільки до людини, а й до 
всього живого); 3) творча думка (не будь-яка, а саме самостійна, творча); 4) творча праця (тобто праця не 
тільки корисна, але й та, яка щось створює у самостійних умовах пізнання і творчості). Відзначимо й те, що 
ефективність системи підсилювалася активним використанням елементів педагогічного краєзнавства 
(велике коло питань, що стосуються малої Батьківщини: це й історія рідного краю; видатні люди села, їхні 
досягнення тощо).  

У своїй діяльності В. Сухомлинський багато уваги приділяв становленню особистості. Це засвідчують, 
зокрема, численні міркування, висловлювання, якими наповнені його монографії і брошури, статті й 
оповідання, його практична діяльність і, головне, її результати – навчальні успіхи вихованців Павлиської 
школи, їхнє життя, моральна культура і, звичайно, гуманність – візитна картка кожного учня. Як зазначає 
академік О. Сухомлинська, “Василь Олександрович окреслив гуманістичний ідеал людини, що живе в 
гармонії з природою, іншими людьми і суспільством. Розвиваючи і формуючи бажання, почуття і потреби 
дитини, він створює в такий спосіб виховану людину, що сама, своїм власним волевиявленням створює 
моральний закон для себе і тим самим (в етимологічному сенсі) стає автономною, але тісно пов’язаною з 
іншими людьми законами моральності” [5, 2]. 
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Спираючись на праці та практичний досвід своїх попередників, В. Сухомлинський в умовах 
радянського догматизму та формалізму створив настільки оригінальну педагогічну систему, що вона 
відповідала не тільки вимогам часу, але й далеко випередила його; виявилася життєздатною тому, що у 
своїй основі орієнтувалася на Людину, її почуття, емоції, на Людину, яка була рівною у правах та обов’язках 
з іншими, на Людину як найвищу цінність. Тому педагогічна система павлиського вчителя не обмежується й 
не може бути обмежена певними часовими рамками. 

У педагогіці В. Сухомлинського першорядне місце належить вихованню загальнолюдських духовних 
цінностей. Великий мислитель був твердо переконаний, що “в житті людини не повинно бути жодної 
хвилини, коли вона не набувала б духовних багатств” [7, ІV, 142]. 

Створена В. Сухомлинським педагогічна система не ставила перед собою абстрактну мету – виховання 
гармонійно розвиненої чи всебічно розвиненої особистості. Головний її принцип – гуманізм – ставив у центр 
навчально-виховної системи особистість як найвищу цінність. Він не здійснював особистісної 
диференціації: на верхівці цієї піраміди одночасно були й учень, і вчитель, і батьки, і суспільство, і природа, 
які між собою вступали в тісні взаємостосунки. Він досягнув тісної органічної єдності навчальної та 
позакласної діяльності не тільки в аспекті навчання, але й виховання. Це було можливим завдяки широкому 
колу гуртків, секцій, проведенню екскурсій, залученню до навчально-виховного процесу батьків. За такої 
умови всебічно змогли розкритися особистості учня, вчителя, батьків як у колективі (клас, сім’я, гурток), так 
і поза ним (під час проведення спільних виховних заходів). Кожен учень отримав можливість відчути себе 
повноцінним членом різновікового колективу, не втрачаючи своїх індивідуальних якостей як особистість.  

Називаючи школу В. Сухомлинського “школою нового покоління”, “школою ХХІ століття” та 
наголошуючи на її основному принципі – дітоцентризмові, В. Кузь зазначає, що це була 
“дитиноцентристська установа, теплий дім для дітей, у якому кожен без винятку почувається потрібним, 
любимим, прийнятим, впевненим, успішним, бо дітоцентризм потребує найперше любові до дитини” [3, 29]. 

Педагог та учні одночасно були і вчителями, і вихованцями. Для учасників навчально-виховного 
процесу важливою була думка кожного, а не тільки дорослого, тому й стосунки між ними вибудовувалися за 
схемою: 
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Педагогічній системі В. Сухомлинського властивий концентризм: розвиток цінності ґрунтувався на 

попередньому досвіді дитини, набутому в сімейному оточенні, дошкільній установі, – від найпростішого, 
елементарного до складнішого: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Він як педагог закликав колег сприймати дітей такими, якими ті є, любити їх, бо саме в любові він 

убачав ту духовну силу, здатну вберегти дитяче серце від огрубіння, байдужості, жорстокості, зла. Всі 
учасники виховного процесу були рівноправними, уважаючи й природу. Цьому сприяв насамперед не 
розподіл, а певною мірою об’єднання функцій навчальної та позакласної діяльностей, створена система 
гуртків та клубів, обов’язкова участь у виховних заходах батьків, коли діти, навчаючись, виховувалися, і 
виховуючись, навчалися. Дитина перебувала в такому оточенні, яке сприяло утвердженню її як творчої, 
активної особистості. Виховну систему Павлиської школи можна відтворити такою схемою: 
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В. Сухомлинський, аналізуючи всі фактори та ланки виховання, наголошує на провідній ролі сім’ї у 

формуванні особистості. Уважаючи сім’ю первинним осередком суспільства й одночасно головним 
інститутом виховання, педагог наголошував, що саме в ній “шліфуються найтонші грані людини-
громадянина, людини-трудівника, культурної особистості. Із сім’ї починається суспільне виховання, тут, 
образно кажучи, закладається коріння, з якого виростають і гілки, і квіти, і плоди. Сім’я – це джерело, 
водами якого живиться повноводна річка нашої держави” [6, 22]. Адже те, що дитина набуває у сім’ї, вона 
зберігає протягом усього свого життя. Від гармонійності і стабільності взаємин у сім’ї, її духовного клімату, 
морального здоров’я, панування естетичних смаків та етичних норм поведінки залежить і рівень розвитку 
суспільства, бо “якщо дитина виростає в обстановці безсердечності, вона стає байдужою до добра і краси” 
[7, ІІІ, 92].  

Сім’я може виступати як позитивний, так і негативний фактор виховання. Позитивний вплив на ще 
несформовану особистість полягає у тому, що ніхто, крім матері, батька, бабусі й дідуся, сестри чи брата, не 
ставиться з такою любов’ю і турбується про неї. Однак і жоден інший соціальний інститут не може 
потенційно завдати стільки шкоди вихованню дитини, скільки це може зробити сім’я. Тому в ній повинна 
панувати атмосфера доброзичливості, довіри, взаємодопомоги, взаємолюбові.  

Учений добре розумів, що є речі, яких не можна навчити, – вони розвиваються в процесі спілкування 
спочатку з найближчими людьми, а згодом утверджуються, міцніють або ж, навпаки, атрофуються під 
впливом соціального середовища. Не можна в школі навчити дітей любити, якщо ця здатність не 
розвинулася в сім’ї. Саме тому добрі стосунки між матір’ю і батьком, батьками і старшим поколінням 
(тобто бабусею та дідусем) є передумовою успіху виховання у дітей доброзичливості, чуйності, поваги. Про 
такі стосунки В. Сухомлинський писав: “Як важливо, щоб перші думки про добре, сердечне, 
найпрекрасніше, що є в світі, – про любов людини до людини – пробуджувались на особистому досвіді, щоб 
найдорожчим для дитини стали батько й мати” [7, ІІІ, 93]. Материнська і батьківська любов не повинна бути 
сліпою, вона має виховувати в маленькій людині Людину, слугувати підтримкою, вірою у себе, у свої сили, 
захищати й водночас рухати вперед, а не бути своєрідним ковпаком, ізолятором. Духовна серцевина 
справжньої материнської і батьківської любові в тому, щоб син, донька відчували повагу до самих себе, 
прагнули бути добрими людьми. Якщо дитина виростає в обстановці безсердечності, вона стає байдужою до 
добра й краси, у неї “хворобливий стан психіки”. Багаторічні спостереження за розвитком молодших 
школярів дали підставу В. Сухомлинському зробити висновок, що діти, душі яких надломлені 
переживаннями, потребують особливої уваги, тому батьки мають щадити легковразливу, хворобливу 
психіку дитини, відвертати дітей від переживань, пробуджувати в них життєрадісні почуття, ні за яких 
обставин не дати дитині зрозуміти, що до неї ставляться, як до хворої [7, ІІІ, 52]. 

В. Сухомлинський вибудовував свою виховну систему на принципах етнопедагогіки, а тому образ 
матері посів значне місце в його педагогічному доробку. Матір у нього огорнута ореолом любові, чуйним 
ставленням та глибокою повагою до дитини; матір – це джерело загальнолюдських цінностей, чеснот, це – 
Берегиня. Без перебільшення можемо сказати, що саме В. Сухомлинський є єдиним педагогом радянського 
періоду, хто створив “культ Матері”, який будувався на розумінні дітьми невичерпності й безмірності мате-
ринської любові. Матір у нього – звичайна людина, яка також потребує уваги, чуйного ставлення, поваги, 
ласки, любові у відповідь. Ні школа, ні суспільство не може замінити матір. А тому любов до матері, уважав 
педагог, потрібно починати й одночасно продовжувати виховувати і в школі. Необхідно хлопчиків навчити з 
повагою ставитися до дівчаток, спонукати їх до таких стосунків, які  приносили б їм радість. З цією метою 

Навчальна 
діяльність 

Позакласна діяльність 

 
Урок 

 
Гуртки, 

факульта
тиви 

Гуртки, 
клуби, 
секції 

Свята 
(вечори, 
ранки) 

 
Екскурсії 

 
Перегляд 
фільмів 

 
Сюжетно-

рольові ігри 

Школа  Сім’я Соціальне середовище 

 
Суспільно 
корисна 
праця 



 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Серія: педагогічні науки Випуск 78 (2) 
   

 
 

 353 

В. Сухомлинський радив відзначати в школі “День дівчаток”, до якого б хлопчики готували зроблені 
власними руками вироби, вирощені ними квіти та ін. 

Не меншою, на думку педагога, у вихованні дитини має бути і роль батька, особливо коли в сім’ї 
підростає син. Для хлопчиків батько є першим еталоном мужності, хоробрості, сміливості, взагалі 
всемогутності, тому вони мріють бути схожими на своїх батьків. Ці якості є основними у відповідях 
молодших школярів на питання: “У чому ви хочете бути схожими на батька?” Прикро, що учні назвали 
лише фізичні дані й жодної гуманістичної риси. Мимоволі задаєшся питанням: “Невже батьки перебувають 
у стані постійної небезпеки, що їм необхідно бути сильними, хоробрими?” Ніякі соціально-економічні 
причини не зможуть виправдати відірваність батька від сім’ї, дитини. Не є виправданням і “заробіток 
грошей” – “Я забезпечую сім’ю усім необхідним. Ходять взуті, одягнені. Чого їм ще треба?!” І ця проблема 
не пройшла повз увагу В. Сухомлинського. Видатний педагог зазначав так: “У сім’ї, де батько розуміє свої 
обов’язки лише як забезпечення матеріальних потреб дітей, і мати не стала центром їх духовного життя, 
дітей оточує атмосфера духовної порожнечі, убозтва. Вони живуть серед людей і не знають людей – ось що 
найнебезпечніше в таких сім’ях: серцям цих дітей незнайомі й недоступні тонкі людські почуття, передусім 
ласка, співчутливість, жаль, милосердя. Вони можуть виростати емоційними невігласами” [7, ІІ, 545]. Проте 
вчений ніяк не применшував ролі матеріальних потреб у житті людини. Навпаки, В. Сухомлинський був 
переконаний, що матеріальне благополуччя, створення гарних умов проживання для освітніх працівників 
тільки сприятимуть поліпшенню навчально-виховного процесу. Потрібно лише правильно формувати 
культуру потреб. І справа тут не в тому, щоб виховати різнобічні матеріальні й духовні потреби, а в тому, 
щоб добитися їхнього гармонійного розвитку, щоб у житті людини переважала діяльність, спрямована на 
становлення і задоволення потреб вищого порядку – потреб духовних. Як переконує багаторічна діяльність 
В. Сухомлинського, уже в підлітковому віці та юності матеріальні запити не завжди відіграють провідну 
роль. Основною ж має стати потреба в іншій людині. Найперше ця потреба розвивається у спільній праці, 
яка збагачує людські взаємини, є невичерпним джерелом духовного багатства. Не створення матеріальних 
виробів тут є основним, а те, що “людина приходить до людини, бачить в її очах, читає між “рядками” її слів 
кликання на допомогу. Ця праця є найвищим ступенем діяльності людського духу” [7, ІІ, 555].  

Батькам, радив педагог, необхідно звертати особливу увагу на синівську любов і вдячність. Адже ніхто 
не хоче, щоб його дитина виросла жадібною, грубою, злою. Проте таке трапляється навіть у благополучних 
родинах. Недарма народ каже, що для батьків немає нічого гіршого й сумнішого, аніж невдячність їхніх 
дітей, байдужість, безсердечність. Про це застерігає й народна педагогіка: Вразливе слово від дітей – гірше 
за болячку, бо не гоїться; Добрі діти – батькам вінець, а злі діти – кінець; Добрі діти на ноги посталять, а 
лихі й з ніг звалять тощо.  

Обов’язком кожного В. Сухомлинський уважав виховання у дітей любові й поваги до старших, 
насамперед до бабусі й дідуся, продовжуючи тим самим виховну традицію українських письменників  
ХVІ–ХVІІІ ст. Так, Іоаникій Галятовський, трактуючи природу гріхів та класифікуючи їх, великим гріхом 
уважав неповагу до батьків, а тому справедливо зазначав: “чти ω(т)ца твоєго и мт̃ръ” [2, 379]. На 
необхідності виховання в дітей поваги до молодших і старших від себе, шанобливого ставлення до батьків, 
учителів наголошував і Г. Сковорода: “Прежде всhх отца и мать почитай и служи им. Они суть видимые 
портреты того невидимаго существа, которое тебе столько одолжает” [4, І, 23]. Любов та повага до батьків є 
постулатом народної педагогіки: Шти отця-матір, будеш довголітен на землі; Шануй Батька та Бога – 
буде тобі всюди дорога; Шануватимеш батька-матір, матимеш шану і від своїх дітей; Шануй батька і 
неньку, будеш жити легенько; Хто матір забуває, того Бог карає. 

Проте, як показує сучасність, в українському суспільстві за період радянського режиму відбулася 
девальвація інституту батьківства. Взята нині за основу американська модель стосунків між дітьми і 
батьками цю девальвацію лише посилює. Не тільки до матері й батька, а й до бабусі та дідуся тепер 
поширилася форма звертання на “ти” чи просто по імені. Маленькі люди відкрито спекулюють формулою 
“внуків люблять більше дітей”. Проживання разом трьох поколінь (якщо таке нині й трапляється) стає 
схожим на наругу над бабусями й дідусями, яких діти вважають тягарем і до цього привчають уже своїх 
дітей, навіть не задумуючись над тими наслідками, до яких може призвести такий негативний приклад. 
Найчастіше до старшого покоління звертаються тоді, коли молоді потрібно вивільнити час для розваг, – 
онуки “відправляються до баби з дідом”. Через технізацію суспільства спілкування між членами родини з 
безпосереднього перейшло на телефонне. В. Сухомлинський радив шанобливо ставитися до старших, щоб у 
домі їм надавалося найпочесніше місце, а якщо живуть окремо, то відвідувати їх систематично, а не 
епізодично; листуватися, вітати зі святами, днем народження і просто приділяти увагу – обов’язок кожної 
дитини.  

Проте одностороння любов батьків до дітей чи дітей до батьків не дасть того потрібного, важливого для 
суспільства результату, якщо в сім’ї не пануватиме повага до дитини, яка досить часто підміняється 
імперативними стосунками чи комплексом “тепличних послуг”. Так, М. Боришевський указує, що повага до 
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дитини – це не шанобливі й запобігливі реверанси перед нею, не бездоганне дотримання у стосунках з нею 
правил етикету чи визнання її заслуг, це, найперше, сприймати її в усьому як рівноправного члена сім’ї, 
уважно і з щирістю ставитися до її інтересів та потреб, вірити в її можливості, дбати про розвиток у неї 
почуття власної гідності [1, 7]. Повага до дитини виявляється в усьому: це й інтонація голосу, форма 
звертання, наказу, прохання, поради, співчуття. У контексті цього В. Сухомлинський зазначав, що “роки й 
роки ідуть на те, щоб навчити і вчителів і батьків бути чутливими до переживань дітей. Зрозуміти дитяче 
почуття – значить підійти до дитини по-людському, принести їй спокій, розсіяти тривогу, навчити її бути 
доброю й чуйною. Дитина, відчувши, що старші зрозуміли її душевний стан, стає м’якою, чутливою до 
добра. Те, що я називаю виховуваністю, є відповіддю дитини на наше вміння розуміти її стан. Якщо ж 
старші, не розуміючи дитини, байдужі до її душевних порухів, часом бур і ураганів, – дитина стає 
жорстокою, озлоблюється, вона може навмисне робити зло” [7, ІІ, 255]. 

Перебудова національної системи освіти підвищує вимоги до особистості, до її духовних цінностей, 
моральних якостей, рівня освіченості, культури. На перший погляд, умови формування особистості 
молодшого школяра суттєво поліпшилися, але в той же час вони значно ускладнилися. Розшарування 
суспільства, зруйнування позашкільної ланки освітньої системи, збільшення кількості дітей з відхиленнями 
в поведінці, техногенний характер розвитку тільки підсилюють роль сім’ї у вихованні. Відбуваються зміни 
суспільних орієнтирів, суспільних ролей: батьки та педагоги, які ще до недавнього були основним джерелом 
інформації, поступаються засобам масової інформації (телебачення, кіно- та відеопродукція, періодична 
преса та ін., основним з яких на сьогодні можна назвати Інтернет). Діти все частіше перебувають у 
безконтрольованому середовищі. Спостерігається відчутний розрив між тими ідеалами, які прищеплюють 
дитині батьки, школа, суспільство, і тими, що їх пропонує соціум. На жаль, досить часто соціальне 
середовище виходить переможцем. Нові складності у сфері гуманістичного виховання виникли у зв’язку із 
змінами в змісті діяльності сім’ї. Роки становлення незалежної держави спричинили до того, що проблема 
матеріального забезпечення посіла одне з основних місць у сім’ї. Разом із цим зменшилась участь дітей у 
домашній праці, сучасна сім’я послабила роль трудового прикладу (за своє життя дитина ще встигне 
напрацюватися!). Приділяючи основну увагу матеріальним потребам, батьки вслід за популярними 
телевізійними шоу привчають дітей до легкого заробітку, забуваючи, що вміння спілкуватися, чуйне 
ставлення до людини, неприйняття зла вирішують у долі особистості більше, аніж дуже великі гроші. 
Батьки поступово перетворюються на “суперменів”, які “все знають” і “все можуть”, а тому вчитель для них 
не є авторитетом. Таке нівелювання батьками місця і ролі педагога в житті дитини дуже шкодить 
правильному вихованню. Однак ще Г. Сковорода, визначаючи сутність виховання у розвиткові і зміцненні 
доброчесності, вважав, що цінувати людину треба не за її матеріальне багатство, чин, посаду, зовнішній 
вигляд, а за її внутрішню красу, за її розум і людські якості: “Сердце и нравы человhческіи, кто он таков, 
свидhтелствовать должны, а не внhшніи качества. Древо от плодов познавается” [4, ІІ, 105]. Батьки – 
найперший і найвагоміший цьому приклад. Недаремно народна педагогіка значення особистого прикладу 
батьків відтворила в приказках і прислів’ях: Добре насіння – гарні плоди; Яка гребля – такий млин, який 
батько – такий син; Яке дерево, такі й квіти; Які батьки – такі й діти; Яке зіллячко, таке й насіннячко; 
Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина та ін. 

За таких умов сімейного виховання першочергового значення набуває відповідальна позиція батьків, 
їхня цілеспрямована активність. Як стверджує В. Сухомлинський, “всі шкільні проблеми стоять і перед 
сім’єю, усі труднощі, які виникають у складному процесі шкільного виховання, сягають своїм корінням у 
сім’ю” [7, І, 86]. 

Проводячи лінію співпраці школи і сім’ї у формуванні й духовному зростанні особистості, 
В. Сухомлинський найважливішу роль відводив моральному вихованню. Людину педагог розглядав з 
погляду високої моралі. Він був переконаний, що інтерес до життя рідних дитині людей народжує у неї 
початки гуманізму, допомагає зрозуміти такі загальнолюдські цінності, як людяність, справедливість, 
почуття обов’язку і відповідальність, чуйність, совість, власну гідність, любов до людей та ін. 

На батьків педагог покладав обов’язок створення в сім’ї необхідних умов для становлення особистості 
дитини, аби в неї могла виробитися правильна соціальна орієнтація, утвердилися почуття рівноправного й 
повноцінного учасника життя своєї сім’ї, країни. Тому В. Сухомлинський небезпідставно вважав, що “до 
свідомості й серця матері і батька дуже важливо донести таку істину: маленька зернинка, посіяна в людській 
душі у роки раннього дитинства, стає в зрілі роки могутнім деревом. Усе залежить від того, яку зернину 
посіяно і в який грунт” [7, ІІ, 541]. 

Центральне місце у виховній системі В. Сухомлинського справедливо посідало виховання гуманності, 
процес становлення якої, як і інших цінностей, розкривають накреслені вченим три закономірності: по-
перше, знання мають перерости у звичку, а звичка, поступившись власними інтересами, стати традицією; 
по-друге, звички необхідно підкріплювати емоційною оцінкою, переживанням; по-третє, має бути 
взаємовідповідність між принципом і вчинком. Гарантом цього в педагога виступає цілеспрямована і 
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систематично організована поведінка дітей. Уважаючи молодший шкільний вік періодом, коли “душа дуже 
піддатлива до емоційних впливів”, В. Сухомлинський радить саме в цей час розкривати перед дітьми 
сутність загальнолюдських цінностей, учити їх жити за людськими законами. Створена ним “Азбука 
моральної культури” не втратила своєї актуальності й сьогодні, коли особливо відчутний брак подібної 
літератури про людяність, чуйність, доброзичливість. Основні положення цієї азбуки вміщені в п’яти таких 
порадах: 

“1. Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання позначається на 
людях, що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, що тобі хочеться, і тим, що можна. Перевіряй свої 
вчинки, запитуй себе: чи не робиш ти зла, незручності людям? Роби все так, щоб людям, які тебе оточують, 
було добре. 

2. Ти користуєшся благами, створеними іншими людьми. Люди дають тобі щастя дитинства. Плати їм 
за це добром. 

3. Усі блага і радощі життя створюються працею. Без праці не можна чесно жити. Народ вчить: хто не 
працює, той не їсть. Назавжди запам’ятай цю заповідь. 

4. Будь добрим і чуйним до людей. Допомагай слабким і беззахисним. Допомагай товаришу в біді. Не 
завдавай людям прикрості. Поважай та шануй матір і батька – вони дали тобі життя, вони виховують тебе, 
вони хочуть, щоб ти став чесним громадянином, людиною з добрим серцем і чистою душею. 

5. Не будь байдужим до зла. Борись проти зла, обману, несправедливості. Будь непримиренним до того, 
хто прагне жити за рахунок інших людей, завдає лиха іншим людям” [7, ІV, 146–150]. 

В. Сухомлинський не просто надає своїм словам догматичності, а все у нього підведено під яскравий 
приклад, у якому розкривається велич Людини – Матері, Батька, Бабусі, Дідуся, Сестрички, Брата, Вчителя, 
Друга, взагалі Старшого. Та навіть ці приклади, на думку вченого, будуть безсилими, якщо в сім’ї дітям не 
дають – нехай і елементарних, початкових – уявлень про гуманність, не формують навички спільної праці, 
доброзичливі стосунки, постійно не закріплюють і не збагачують поняття у процесі спільної діяльності. І 
найважливішим тут є приклад гуманності самих батьків. Важливою передумовою виховання особистості 
педагог вважав звичаї батьків і того кола людей, серед яких живуть діти: “Дитина – дзеркало сім’ї; як у 
краплі води відбивається сонце – так у дітях відбиваються моральна чистота матері й батька”, – писав він у 
книзі “Серце віддаю дітям” [7, ІІІ, 29]. 

Видатний педагог був переконаний, що виховувати у дітей чесність, правдивість, доброту і чуйність, 
любов і повагу до старших потрібно ще змалку, тому що “дитячий світ – це світ особливий. Діти живуть 
своїми уявленнями про добро і зло, про честь і безчестя, про людську гідність: у них свої критерії краси, у 
них навіть своє вимірювання часу: в роки дитинства день здається роком, а рік – вічністю” [7, ІІІ, 8]. “Добрі 
почуття, – зазначав Василь Олександрович, – своїм корінням сягають у дитинство, а людяність, доброта, 
лагідність, доброзичливість народжуються в праці, турботах, хвилюваннях про красу навколишнього світу” 
[7, ІІІ, 60]. Саме тому батьки повинні піклуватися про те, щоб діти виростали турботливими до всього 
живого. Така душевна праця відточує сердечну чуйність, пробуджує бажання робити добро. “Азбука 
виховання людяності в тому, щоб дитина, віддаючи тепло своєї душі іншим людям, знаходила в цьому 
особисту радість”, – стверджував учений [7, ІV, 188]. Батьки мають навчати дітей уміти відчувати людину, 
розуміти її інтереси, прагнення, узгоджувати свої вчинки з життям у суспільстві, серед людей, тобто 
передавати своєю поведінкою ставлення до людей, бо “жити у суспільстві – це значить уміти пожертвувати 
своїми радощами в ім’я благополуччя, спокою інших людей” [7, ІІІ, 91]. Це спонукає їх повсякчас робити 
щось добре для іншої людини. 

Справжня гуманність не може бути вихована без розуміння необхідності того, щоб діти були 
правдивими. Для цього потрібно формувати в них звичку постійно говорити правду. І найкращим зразком у 
цьому для дітей є дорослі, їхня глибока повага до правдивості як цінної людської якості. Коли дитина 
втрачає віру в правду, вона, за словами В. Сухомлинського, стає “або озлобленою, жорстокою, або ж 
безвільною і лицемірною, дволичною і брехливою – яким би бур’яном не проросло насіння безвір’я, дитина 
стає морально товстошкірою, для неї не існують етичні цінності” [7, ІІ, 155]. “Людська товстошкірість” 
виростає у сім’ї, і якщо цьому не запобігти, школа постачатиме суспільству таких духовно збіднених, 
атрофованих споживачів. Виховувати в дітей чесність і правдивість, уважав педагог, потрібно на вірі й 
особливо на довірі. Адже діти не можуть жити без довіри. Без неї неможливе самовиховання. Набуті знання, 
поняття, уявлення про добро і зло, правду і неправду, честь і безчестя чи сліпо скопійовані дії батьків, які 
прикриваються цими якостями, знаходять відображення в стосунках між дітьми. 

Великою мірою залежить від стосунків між батьками, сімейного психологічного мікроклімату те, як 
саме пройде учень школу самовиховання, якими будуть його наслідки. Адже, говорячи словами 
В. Сухомлинського, “сім’я з її взаємовідносинами між дітьми і батьками – перша школа інтелектуального, 
морального, естетичного і фізичного виховання. <...> Духовне і морально-естетичне багатство сімейного 
життя – найважливіша умова успішного виховання дитини і в домашніх умовах, і в дитячому садку, і в 
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школі” [7, ІV, 12–13]. Отже, дружні стосунки між членами сім’ї, доброзичлива атмосфера, взаємоповага, 
любов і поступливість батьків у ставленні одне до одного – головна сила виховного впливу на дитину.  

“Сім’я – це те первісне середовище, де людина повинна вчитися творити добро. Сім’я щодня, 
щогодини, – стверджує В. Сухомлинський, – доторкається до духовного життя шкільного колективу; школа 
не може обійтися без сім’ї; моральна культура колективізму в стінах школи в багатьох відношеннях є 
плодами тих квіток, які квітнуть у сім’ї” [7, І, 536]. 

Не оминув своєю увагою В. Сухомлинський особу вчителя. На його переконання, вчитель – це другий 
батько, а школа – це друга сім’я. Тому вимоги до вчителя були такими ж, як і до батьків. На думку вченого, 
“учитель повинен бути не тільки наставником, а й другом учнів, разом з ними переборювати труднощі, 
переживати, радіти і засмучуватися. <...> Найкращий учитель для дитини той, хто, духовно спілкуючись із 
нею, забуває, що він учитель, і бачить у своєму учневі друга, однодумця. Такий учитель знає найпотаємніші 
куточки серця свого вихованця” [7, ІV, 12]. Педагог радив учителям бути доброзичними, ставитися до 
дитини так, як би вони поставилися до власного сина. Ця риса формується у щирих стосунках між учителем 
та учнем. “Доброзичливість, – зазначав В. Сухомлинський, – треба виховувати, і виховується ця властивість 
душі тільки тоді, коли вона – взаємна, тобто коли педагог бажає добра учневі, а учень – педагогові” 
[7, ІІ, 433]. Дитину потрібно вчити пізнавати світ серцем, відчувати серцем стан, в якому перебуває не 
тільки рідна людина, але й звичайний перехожий, випадковий співрозмовник. У сім’ї доброзичливість 
формується насамперед теплом материнської любові, у школі – поведінкою вчителя, його авторитетом. 
“Дитина, яка відчуває серцем іншу людину, стає доброзичливою” [7, ІІ, 435].  

Глибоко розумів учений роль початкової школи в становленні особистості дитини. І хоч основним 
завданням її педагог уважав “навчити вчитися”, все ж таки небезпідставно стверджував, що “роки навчання 
в початкових класах – цілий період морального, інтелектуального, емоційного, фізичного, естетичного 
розвитку, який буде реальною справою, а не пустою розмовою лише за умови, що дитина живе багатим 
життям сьогодні, а не тільки готується до оволодіння знаннями завтра” [7, ІV, 100].  

Отже, творча спадщина В. Сухомлинського ще і ще раз переконує нас у доцільності тонких 
педагогічних підходів до формування особистості кожного учня. Нині, у період активних пошуків 
ефективних методів виховання особистості, практична діяльність Василя Олександровича є надійним 
помічником у розв’язанні цих важливих завдань.  
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Олена РИБАЛКА 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИХОВАННЯ 
КУЛЬТУРИ МІЖСТАТЕВИХ СТОСУНКІВ У ШКОЛЯРІВ 

Побудова гуманного, демократичного суспільства в Україні як ніколи потребує виховання належного 
рівня культури особистості. Перед сучасним педагогом постає проблема виховання творчої, 
висококультурної, інтелектуальної особистості, з високим почуттям обов’язку, яка будуватиме свої 
взаємини з протилежною статтю на засадах добра, любові, поваги  й гуманного ставлення.  

Моральні основи культури людських стосунків сприяють олюдненню суспільних відносин, взаємодії 
людей за суб'єкт-суб'єктною моделлю. Вона розрахована на співпрацю вчителів та учнів, дотримання 
демократичних норм життя, створення умов для повноцінного й всебічного розвитку кожного учня з 
урахуванням специфіки національного середовища – історичних, духовних, культурних традицій нашого 
народу. 

Перехід життя на нові економічні, політичні, соціальні відносини й недооцінка виховання як 
зовнішньої, так і внутрішньої культури призвели до “дефіциту” вихованості, вміння людей поважати, 
любити й оберігати один одного в повсякденному житті. Для реалій сьогоденного життя характерна 
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відсутність гуманності, милосердя, альтруїзму, толерантності, особливо в стосунках з протилежною статтю. 
І хоча найдужче помітно вплив цих особливостей сьогодення в середовищі підлітків та молоді, та виховання 
культури взаємин, у тому числі міжстатевих, починається набагато раніше. 

Морально-етичний фундамент взаємин з представниками протилежної статі закладається у сім’ї, у 
процесі спостережень за стосунками між представниками старшого покоління та під впливом виховних 
настанов. Дитина, що приходить до початкової школи, вже має і певний власний досвід спілкування з 
ровесниками в дитячому садочку чи поза ним. Певний відбиток на її свідомість накладають також 
література, мистецтво, засоби масової інформації. Проте в віці 6–10 років великого значення у формуванні 
статеворольової поведінки дитини відіграє школа, де учні можуть набути глибокі й міцні знання про 
морально-етичні норми культури міжстатевих стосунків, а також засвоїти стереотипи статевої поведінки. 

Головною умовою виховання повноцінної особистості є гуманізація виховання.  
Гуманістична педагогіка ставить дитину в центр навчання і виховання. Особливо на цьому наголошував 

В. Сухомлинський [6]. У своїй практичній діяльності педагог-добротворець давав уроки людяності, прагнув 
розбудити в душі дитини сердечність, чуйність, доброту, порядність. Успіх у здійсненні цього процесу 
забезпечується насамперед гуманістичною професійною позицією педагога. Теплота й доброзичливість у 
ставленні до своїх учнів стають  не лише виявом особистісної спрямованості, а й сприяють формуванню 
довірливих стосунків, розкриттю кращих комунікативних і творчих якостей дитини. Специфічною 
перевагою початкової школи можна вважати всебічність взаємодії вчителя з учнями, коли професійні 
завдання він утілює у ході занять з різноманітних предметів та позаурочній діяльності, що забезпечує 
послідовність впливу та єдність вимог та зразків. Учитель виступає також утіленням позитивних 
стереотипів статевої поведінки. Наслідувальна здатність молодших школярів вимагає від нього бути 
прикладом для них у всьому. Виховуючи в дітей культуру статеворольової поведінки,  педагог насамперед 
сам повинен бути зразком для учнів. 

Учитель не тільки має пошану та довіру своїх вихованців, а стає для них унікальною особистістю – 
наставником, порадником, еталоном поведінки та суджень. 

Хоча основним напрямком сучасної педагогіки є особистісно зорієнтований підхід до навчання та 
виховання, але не можна ігнорувати й проблеми колективу, який є водночас і об'єктом, і суб'єктом 
виховного впливу. Саме в колективі дитина набуває стійкі навички статевої поведінки, під впливом 
притаманних їй цінностей формується ставлення до протилежної статі. Тому дуже важливо, щоб тут 
панувала атмосфера доброзичливості, поваги, взаємопідтримки, здатна забезпечити можливості для 
формування стійких навичок морально – етичної поведінки, виховання почуття соціальної відповідальності 
за кожен свій вчинок. 

Сукупність виховних завдань, що стоять перед учителем, зумовлюють високі вимоги до його 
кваліфікованості.  

Cучасний етап розвитку освіти в Україні викликав потребу перегляду усталених пріоритетів підготовки 
вчителя, змістивши акценти на актуальність виховної та соціально-корекційної роботи. На думку 
О.Я.Савченко, посилена увага до змісту навчання пішла на шкоду теоретичному й практичному 
забезпеченню підготовки вчителя – вихователя. “Молоді вчителі  як вогню бояться класного керівництва, 
проведення виховних заходів. Окрім того, виховання здійснюється в нерівній боротьбі вчителів з засиллям 
реклами, неякісним телебаченням, ЗМІ, які маніпулюють свідомістю дітей та молоді” [5, 2]. 

Більшість педагогів не отримали належної фахової кваліфікації з питань сексології, психології статі, 
психологічно не готові до ведення інформаційно-освітньої роботи. Спроби ж окремих учителів, медичних 
працівників, психологів надолужити прогалини в статевому вихованні школярів лишаються 
малоефективними, оскільки не підкріплюються системою навчально-виховних заходів [2, 9]. 

Так само епізодичною залишається на сьогодні підготовка вчителя початкових класів до здійснення 
виховної роботи, зокрема, у сфері виховання культури міжстатевих стосунків. 

Формування культури міжстатевих стосунків є одним з аспектів статевого виховання. Під нею ми 
розуміємо інтегративне внутрішньоособистісне утворення, що виступає регулятором поведінки 
людини в ситуаціях взаємин з особами протилежної статі. 

У процесі вивчення стану сформованості готовності вчителів та студентів старших курсів, що не 
пройшли відповідної підготовки до виховання у школярів культури міжстатевих стосунків, ми 
переконалися: цей аспект професійної підготовки сьогодні потребує особливої уваги викладачів вищої 
школи. Актуальною потребою сьогодення слід уважати створення науково –теоретичної розробки системи 
підготовки студентів до розв’язання цієї проблеми. 

Під педагогічною системою ми розуміємо комплекс взаємопов'язаних компонентів, що забезпечують 
безперервний цілеспрямований і послідовний вплив на студентів певних форм і методів навчально-виховної 
роботи, організованих з метою формування в них визначених зарані знань, умінь, особистісних якостей для 
здійснення професійної діяльності. 
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Аналізуючи зміст поняття “система” в педагогічній інтерпретації, ми з’ясували його сутність. 
Педагогічна система розглядається як множина взаємопов’язаних структурних функціональних 
компонентів, підпорядкованих цілям виховання, освіти та навчання підростаючого покоління [3]. Система 
підготовки до виховної роботи передбачає формування мотиваційного, змістовного й процесуального 
компонентів, спрямованих на виховання культури міжстатевих стосунків, і містить у собі початкові цілі, 
форми, методи й засоби організації  виховання культури міжстатевих стосунків у школярів [1]. 

З огляду на актуальні проблеми освіти, нами розроблена система професійно-педагогічної підготовки 
майбутнього вчителя до виховної діяльності у сфері формування культури міжстатевих стосунків школярів, 
яка є підсистемою загальної системи підготовки вчителя. В основу її закладено принципи науковості, 
системності, зв'язку теорії з практикою, єдності знань і переконань, раціонального та емоційного, поєднання 
педагогічного керівництва з ініціативою і самостійністю майбутніх спеціалістів. Її стрижнем є спецкурс, 
розроблений і впроваджений спершу на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного 
університету ім. В.Г. Короленка (2000 р.), а на сьогодні адаптований і для впровадження на психолого-
педагогічному факультеті з метою поліпшення підготовки вчителя початкових класів до виховної та 
соціально-корекційної роботи. 

Спецкурс передбачає реалізацію низки значущих умов: 1. Одночасне формування у студентів основних 
компонентів готовності до виховання культури міжстатевих стосунків школярів. 2. Залучення майбутніх 
педагогів до відповідної діяльності. 3. Педагогічний моніторинг, що охоплює управління, діагностику та 
корекцію процесу підготовки студентів як безпосередньо при вивченні спецкурсу, так і під час педагогічних 
практик на ІІІ – V курсах. 

Основу механізму становлення готовності майбутніх педагогів до  виховання у школярів культури 
міжстатевих стосунків становлять позитивне ставлення студента до розв’язання виховних завдань, 
пізнавальна активність і самостійність, особистісно прийнята виховна мета, що виступає спонукальною 
силою практичних дій. Диференціюючи аспекти діяльності вчителя, ми виділили  на загальному тлі 
готовності до виховної роботи мотиваційну готовність (інтерес, установка на використання); теоретичну 
готовність (певний рівень знань, що розкривають теоретичні основи роботи, її методику і технологію); 
практичну готовність (наявність гностичних, комунікативних, організаторських, конструктивних умінь, що 
дають змогу організувати виховний процес у різноманітних формах). Відповідно до цього, виділяємо три 
базові компоненти цього феномена: мотиваційний, змістовий, оперативно – процесуальний. 

Формування готовності має поетапний характер і є педагогічно керованим процесом [4]. Проте 
значущою умовою повноцінної професійної підготовки є надання студентові на певних етапах навчання 
свободи вибору завдань і свободи дій у їхньому виконанні. Аналіз звітів студентів після проходження ними 
активної педагогічної практики свідчить, що застосування такого підходу під час вивчення спецкурсу є 
значущим стимулом педагогічної творчості. 

Розв’язання проблеми виховання в учнів молодших класів культури міжстатевих стосунків передбачає 
наявність у педагога високого рівня готовності. Але щоб його забезпечити, треба послідовно 
вдосконалювати навчальний процес ВНЗ, впроваджувати  творчі методи професійної освіти й водночас 
надолужувати недоліки в розв'язанні цієї проблеми.  
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Наталя РОЖКОВА  

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФОРМОВАНОСТІ 
МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Проблема формування моральних якостей особистості вчителя завжди була важливою й актуальною. 
Цій проблемі приділяли велику увагу видатні теоретики й практики педагогіки. Чільне місце серед них 
займає, зокрема, постать В.О.Сухомлинського, який зі всією гостротою ставив на одне з перших завдань 
педагогіки формування “справжньої людини”, “духовного світу школяра”, “справжнього громадянина”. 
Незважаючи на значні дослідження з проблем формування моральних якостей особистості вчителя,  багато 
проблем цього аспекту залишаються тією чи іншою мірою ще нерозв’язаними.  

Метою статті є дослідження формування моральних якостей особистості майбутнього вчителя в 
контексті розвитку особистості загалом. Об’єктом дослідження виступає особистість майбутнього вчителя, а 
предметом – загальні критеріальні характеристики сформованості його моральних якостей. У роботі 
розвиваються ідеї й результати авторів праць [11; 12; 13; 14; 15]. 

1. Моральні якості особистості є складовими характеристиками особистості як соціальної істоти, 
індивідуальності, а для вчителя – ще й чи не найважливіші характеристики професійної діяльності. Процес 
формування моральних якостей особистості майбутнього вчителя органічно входить у процес становлення і 
розвитку особистості в цілому, тобто розвитку всього органічно-недиз’юнктивного комплексу якостей 
особистості. Отже, критерії сформованості моральних якостей особистості повинні бути частиною 
критеріальних характеристик розвитку особистості в цілому, зокрема розвитку соціально-професійної 
зрілості особистості майбутнього вчителя. У своїх працях [11; 12; 13] В.В.Радул за критерії визначення рівня 
соціально-педагогічної зрілості вибрав такі інтегральні характеристики: активність, самовизначення і 
відповідальність, які є водночас і критеріальними характеристиками розвитку особистості загалом.  

Критерій від грецького kriterion – мірило для оцінки чого-небудь [22, 170]. «Критерій – ознака, за якою 
класифікуються, оцінюються (та одержують оцінки) відповідним індикатором психічні явища, дії або 
діяльність, зокрема при їхній формалізації» [20, 122]. У своїй праці [13, 26], досліджуючи критерії 
соціальної зрілості майбутніх педагогів, В.В.Радул зазначає: «Під критерієм педагоги розуміють ознаку, на 
основі якої здійснюється оцінка, означення або класифікація будь-чого, стану розвитку особистості та 
спеціально організованого навчання і виховання. Іншими словами, критерій – це суттєва ознака, на основі 
якої ми відрізняємо рівень соціальної зрілості студентів експериментальних і контрольних груп у залежності 
від змісту педагогічного впливу». Отже, щоб виділити критеріальні характеристики сформованості 
моральних якостей особистості, потрібно знайти ознаки, за якими можна судити про міру їхньої 
сформованості, причому сформованість моральних якостей особистості повинна розглядатися в контексті 
розвитку особистості в цілому. «Міра – філософська категорія, яка виражає органічну єдність якісної і 
кількісної визначеності предмета чи явища. <…>. Якщо розглядати розвиток об’єкта, то точки переходу від 
одного якісно відмінного ступеня цього процесу  до іншого виступають як вузлові точки зміни міри» 
[22, 212]. Критерії моральних якостей особистості мають «спрацьовувати» в контексті загального 
гармонійного та всебічного розвитку особистості, тому вони повинні розкривати два взаємнозв’язні аспекти: 
стан сформованості моральних якостей особистості в певний момент і здатність вчителя до моральних 
дій, тобто процес діяльності, зокрема професійної. А тому моральні якості особистості майбутніх учителів 
у контексті нашого дослідження розглядаються не тільки з позицій «особистісно-індивідуальних», а й з 
позицій «майбутньої професійної діяльності». Тоді, з одного боку, значення міри критеріїв рівня 
сформованості моральних якостей особистості майбутнього вчителя повинні розкривати певний їхній рівень 
у розумінні «наявності певного рівня чогось в особистості, у рисах особистості», тобто як певну подію, що 
вже відбулася, а з іншого боку, значення міри критеріїв повинні розкривати певний рівень взаємодії 
індивіда із світом, тобто того, наскільки професійна діяльність визначається моральними якостями 
особистості, наскільки дії і поведінка вчителя-особистості будуть моральними, і в такому плані критерії 
сформованості моральних якостей особистості майбутнього вчителя повинні розкривати «процесуальність» 
рівня сформованості моральних якостей особистості.  Отже, характеристика «моральності» вчителя 
виражається у його діях.  

Рівень розвитку особистості визначається тим, наскільки індивід розуміє й усвідомлює суспільне, 
суспільні цінності, культуру, буття, суспільну цілісність, наскільки індивід усе це інтеріоризував у собі, 
наскільки він морально переконаний, наскільки моральними переконаннями визначає свою поведінку й 
діяльність. У такому контексті якісний рівень сформованості моральних якостей особистості визначається 
тим, наскільки особистість, зокрема майбутнього вчителя, розуміє й усвідомлює моральні цінності 
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суспільства. «Розуміння й усвідомлення» розглядається як певний визначений стан особистості в зіставленні 
суспільної моралі й водночас як процес взаємодії особистості із суспільним середовищем, а в контексті 
нашого дослідження – як взаємодія майбутнього вчителя із педагогічним середовищем і через нього із 
суспільством. Таке «розуміння й усвідомлення» відбувається в процесі взаємодії особистості й суспільного 
середовища, носієм якого в процесі навчання психолог-педагогічних дисциплін виступає педагогічне 
середовище. Сформованість моральних якостей особистості визначається тим, наскільки особистість 
активна  в намаганнях зрозуміти й усвідомити моральний світ суспільства. «Розуміння і усвідомлення» 
моральних цінностей суспільства – це й визначення власного ставлення до них, це визначення себе в 
моральному просторі суспільства, це самовизначення особистості. Вищим ступенем сформованості 
«розуміння й усвідомлення» моральних основ суспільства є моральна переконаність як готовність 
особистості до практичних дій на основі моралі. «Розуміння й усвідомлення» морального принципів і 
правил суспільства, особливо моральна переконаність, формують установки на виявлення особистістю свого 
«Я» у процесі професійної діяльності й житті, тобто є передумовами самореалізації особистості та 
передумовами відповідальності за власні дії на основі моралі.  

 Рівень розвитку особистості вчителя визначається і тим, наскільки особистість впливає на інших, яка 
сила її індивідуального впливу, на чому ґрунтується її авторитет. Важливим є форми впливу особистості 
вчителя на інших, особливо на учнів, принципи, на яких ці форми впливу будуються. Якщо в основі впливу 
на інших покладені моральні принципи, моральні норми суспільства, то можна говорити, що міра таких 
впливів визначає міру сформованості моральних якостей особистості вчителя. Для вчителя у його 
професійній діяльності важливим є впливи на учнів, впливи як вираження певних професійно-особистісних 
умінь учителя, впливи, які ґрунтуються на моральних засадах. Зрозуміло, що вплив учителя на учня 
відбувається в активних діях. Тоді постає питання, наскільки активність буде моральна? Які види активності 
вчителя моральні? Питання вибору методів, видів, форм педагогічних впливів – це самовизначення 
особистості вчителя у просторі можливих методів, видів, форм впливів. Це також і формування та вибір 
реалізації педагогом свого самовизначення, реалізації свого «Я» в щойно тлумаченому розумінні, тобто це 
самореалізація особистості вчителя. У своїх впливах на учнів учитель несе повну відповідальність за такі 
впливи.  

Розвиток особистості визначається її присутністю в інших. «Я знаходжу своє «я», – відзначав 
О.М.Лентьєв, – не в собі самому (його в мені бачать інші), а в поза мною наявному – у співрозмовнику, у 
коханому, у природі, а також у комп’ютері, у Системі» [4, 241]. Інакше кажучи, особистість продовжується, 
поширюється і поза межі ситуацій активного спілкування і діяльності. Йдеться про інобуття індивіда в 
інших людях, в активному процесі продовження себе в інших. Особливо це важливо для вчителя: наскільки 
його знання, уміння, ідеї, переконання, погляди, душа будуть продовжувати жити в інших, насамперед, у 
його вихованцях. Отже, сформованість моральних якостей особистості вчителя буде визначатися тим, 
наскільки вчитель зумів донести до сердець своїх вихованців свої моральні погляди, моральні переконання, 
зумовив вихованців жити за ними. Таким чином, сформованість моральних якостей особистості вчителя 
характеризується і тим, наскільки моральні якості особистості вчителя відобразилися, сприйнялися 
«іншими» й тим, якими методами, видами, формами активних дій учитель доніс свої моральні погляди й 
переконання до інших. У просторі можливих видів дій учитель визначає і реалізує ті, що відповідають його 
установкам, світогляду, світосприйманню, світопереживанню з повною відповідальністю за результати 
власних дій.  

Важливою моральною характеристикою особистості вчителя є природність його поведінки, дій, 
вчинків. Значущим для рівня сформованості моральних якостей учителя є «моральна природність», моральні 
переконання, якими «у природній формі» (а не в маніпулятивній) керується вчитель у своїй професійній 
діяльності. «Переконання, – зазначав В.О.Сухомлинський, – один з тих складних проявів духовного життя 
людини, в яких органічно поєднується елемент світогляду з елементом моральним. Переконання – це не 
лише усвідомлення людиною істинності світоглядних та моральних понять. Переконаність ми спостерігаємо 
тоді, коли діяльність людини мотивується світоглядом, коли істинність того чи іншого поняття  не тільки не 
викликає у людині сумнівів, а й формує її суб’єктивний стан, її особисте ставлення до істини» [21, 13]. 
Отже, моральні переконання є передумовою моральної діяльності вчителя, тобто діяльності, провідним 
чинником якої будуть моральні принципи. У такому тлумачення моральні переконання є станом-подією для 
особистості. Однак, моральні переконання є і «процесом нескінченного морального розвитку» особистості 
вчителя, є «процесуальним станом взаємодії особистості зі світом». Моральні переконання є 
самовизначенням особистості. Активність  моральних переконань виявляється у процесі «нескінченності 
морального розвитку» вчителя  та в самореалізації його «Я». Моральні переконання визначаються певним 
видом відповідальності вчителя за свої дії, а саме – моральної відповідальності. 

Рівень сформованості моральних якостей особистості залежить від того, наскільки особистість може 
відстоювати свої моральні переконання. Учитель перебуває у ситуації, коли, з одного боку, повинен 
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дотримуватися у своїй діяльності виконання учнями стандартів освіти, а з іншого – захищати своїх 
вихованців від суспільства, зокрема інколи від тих же стандартів освіти. Мораль пронизує усі сфери 
діяльності й спілкування, на її основі розв’язується багато педагогічних і життєвих проблем. Отже, 
критеріальні характеристики рівня сформованості моральних якостей особистості повинні розкривати й те, 
настільки особистість здатна відстояти свої моральні переконання перед дійсністю, у складні моменти своєї 
діяльності не піддатися тиску з чийогось боку, зваблюванням, вигодами, ситуативністю і т.п. Відстоювання 
власних моральних переконань учитель здійснює на основі  активності, активних дій. Наскільки 
активними будуть дії вчителя стосовно відстоювання власних моральних переконань та в яких формах 
активності такі відстоювання будуть здійснюватися, також визначає міру сформованості моральних якостей 
особистості вчителя. «Сила» такої активності є вираженням у діях самовизаченості особистості в 
моральному аспекті, тобто є самореалізацією особистості з повною відповідальністю за такі дії.  

Рівень сформованості моральних якостей особистості визначається ступенем орієнтації особистості у 
своїй діяльності й спілкуванні, своїх учинках на вищі людські цінності, моральний ідеал, духовність. 
Орієнтація у своїй професійній діяльності вчителя на свободу, гідність особистості, добро, демократію, 
справедливість, любов, віру, надію є ознакою духовності вчителя. Духовність можна розглядати як 
безмежне розширення свідомості особистості, коли не має у всьому світі чужих проблем, чужого горя, 
чужих бід, коли людина готова завжди прийти на допомогу іншому. Духовність – це й процес розширення 
свідомості, прагнення особистості до такого розширення, відчуття нею необхідності руху до духовності. 
Орієнтація у своїй діяльності особистості вчителя на вищі людські цінності – це і є один із чинників 
розвитку особистості в напрямку духовності. Орієнтація вчителя на вищі людські цінності, моральний ідеал, 
духовність підіймають його у своїй професійній діяльності над ситуаціями, над індивідами, характерами, 
повсякденними проблемами. Вчитель тоді постійно перебуває як у проблемах і ситуаціях повсякдення, так і 
виходить за їхні межі в бахтінський стан «позапередування» стосовно них, оцінює сьогодення з погляду 
минулого й майбутнього, стає на межу людського буття – «з погляду вічності» (П.Загребельний). 
Зорієнтованість учителя на вищі людські цінності, моральні ідеали, духовність є певним психологічним 
станом-подією, а крім того, це процес у вигляді активних дій, які реалізують ідеї вищих людських 
цінностей, моральних ідеалів вчителя у своїй професійній діяльності. Це й процес самовизначення у 
просторі можливих видів і форм такої діяльності. Це й відповідальність за власні дії.  

Формування моральних якостей особистості майбутніх учителів є не тимчасовим явищем і тим більше 
не одномоментним актом, це спрямований і системний процес, який здійснюється протягом усього строку 
навчання, причому в контексті розвитку особистості загалом. Таким чином, формування моральних якостей 
майбутнього вчителя є частинною проблемою розвитку особистості. Моральні якості особистості доцільно 
розглядати як органічну складову такої цілісної системи, як особистість. Отже, за критеріальні 
характеристики розвитку особистості в аспекті моральності можна й потрібно  взяти ті, що характерні для 
розвитку особистості загалом в аспекті формування моральних якостей особистості.  

З проведеного аналізу, а також із аналізу наукових публікацій можна зазначити, що інтегральними 
критеріальними характеристиками моральних якостей особистості будуть активність, самовизначення, 
самореалізація і відповідальність. Їхній смисл і зміст у процесі професійної діяльності особистості будуть 
характеризувати якісну картину рівня сформованості моральних якостей особистості, у тому числі – 
майбутнього вчителя. Отже, потрібно розкрити смисл і зміст активності, самовизначення, самореалізації, 
відповідальності особистості в професійній діяльності вчителя.  

2. Згідно з ідеями Л.С.Виготського [2, 41], В.А.Петровського [9, 232–237], С.Л.Рубінштейна [18], наших 
досліджень можна стверджувати, що особистість, а відповідно і її якості, зокрема моральні, насамперед 
виступає як індивідуальність, як відмінність від інших людей. З одного боку, індивідуальні відмінності 
індивіда (одиничне) розкривають його нетотожність загальному, і цим індивід виявляє себе як особистість. З 
іншого боку, індивід здобуває собі надбання культури, буття, загальної цілісності й цим самим утверджує 
свою спільність із соціальним цілим. Індивід у своїй активності як особистість не обмежується природними 
й ситуативними межами. Його активність, згідно з В.А.Петровським, «надситуативна» [9, 233]. Інакше 
кажучи, активність є постійною ознакою особистості, її психологічним станом. Надситуативність 
активності означає, що активність як ознака особистості визначається не ситуацією і не природними даними 
індивіда, хоч останні й можуть впливати на форми активності індивіда.  

«Під активністю, – підкреслюють автори [8, 196], – розуміють загальний стан психічної «мобілізації» 
або «готовності» організму, посилення його фізіологічних виявів; це – енергетична мобілізація». Активність 
індивіда виявляється в діяльності й спілкуванні, котрі присутні в певних процесах, у які входять як мінімум 
два індивіди (група, колектив). Отже, для розвитку особистості потрібний міжособистісний простір 
діяльності й спілкування. Рівень розвитку особистості визначається тим, наскільки вона входить у 
міжособистісний простір діяльності й спілкування, у яких формах стосунків вона перебуває з іншими. З 
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цього погляду міра сформованості моральних якостей особистості залежить від того, наскільки моральними 
є стосунки з іншими, у яких формах і видах діяльності й спілкування вони виявляються. 

Активність особистості тісно пов’язана із процесом її розвитку в діяльності й спілкуванні як 
саморухом. В активності особистості знаходять своє відображення внутрішні й зовнішні тенденції життя 
особистості, визначаються її майбутні напрямки. “Активність, – наголошує В.В.Радул, – це здійснення 
особистої діяльності, спілкування та поведінки, при яких вона здобуває певну якість” [12, 26]. В іншій свої 
праці [11, 24] В.В.Радул говорить, що активність є способом моделювання, структурування і здійснення 
особистісної діяльності, спілкування та поведінки, при якій вона набуває якості відносно автономно, 
відносно цілісно й відносно успішно функціонувальної системи в міжособистісному просторі. Звідси 
випливає, що саме активність за певних умов допомагає особистості студента здобути й моральні якості. 
Учитель не може успішно виконувати свої обов’язки, свої соціальні функції без активної життєвої позиції, 
зокрема функції самоконтролю, саморегуляції, самовираження на певних засадах. Якщо такі засади 
матимуть моральне забарвлення, нестимуть моральну сутність, то названі функції будуть здійснюватися на 
основі моралі, активність учителя на основі моралі буде спрямована на відшукання вищих цінностей людей, 
створення і перетворення умов існування учнів й інших членів суспільства на засадах моралі. Саме завдяки 
своїй активності індивід як людина шукає і вибирає себе. «Активність, – стверджують автори [8], – є 
“життєвим нервом” особистості, тільки діяльне ставлення до світу може створити почуття життя й 
наповнити його смислом, момент творчості тісно пов’язаний з істинністю буття. <…>. Принцип активності, 
таким чином, стає основою світоспоглядання та життєрозуміня” [10, 284]. Стосовно майбутнього педагога, 
то це означає пошук, розуміння і прийняття моральних цінностей людей, колективу, суспільства, пошук і 
прийняття моральних орієнтирів майбутньої професійної діяльності, професійного визначення, пошук 
шляхів до духовності.  

Б.Ф.Ломов розглядав діяльність як форму активності [5, 132]. Зокрема він уважав, що: «Успіхи 
виховної роботи, спрямовані на формування певних якостей особистості, залежать від того, як організується 
її діяльність. <…>. Діяльність повинна бути організована таким чином, щоб її виконання особистістю 
розкривало для неї ті чи інші аспекти суспільних стосунків і їхнє відображення у її свідомості. <…>. 
Діяльність має бути організована так, щоб її виконання розкривало перед кожною людиною перспективу її 
розвитку в системі суспільних стосунків» [5, 335]. Отже, розвиток особистості вимагає її активності, 
зокрема, формування моральних якостей особистості вимагає від неї активного “проникнення” в суспільні 
стосунки, зокрема моральні, з тим, щоб зрозуміти та набути ці стосунки.  

Зі сказаного вище можна зробити висновок, що активність особистості є її інтегральною критеріальною 
характеристикою, яка оцінює особистість у розвитку, у взаємодії з навколишнім світом, в оволодінні 
навколишнього світу особистістю. Середовище створює умови для становлення й розвитку особистості, 
зокрема, педагогічне середовище вищої школи створює умови формування моральних (поруч з іншими) 
якостей особистості, про що говорилося у цій праці раніше. Однак є ще внутрішній світ індивіда, є світ 
особистості як виокремлення у світі, як відносна автономність у світі. Зустріч зовнішнього світу й світу 
конкретної особистості породжує низку ситуацій, суперечностей, проблем, колізій, перипетій, подолання 
яких вимагає відповідальних рішень особистості й індивідуальних дій, зокрема моральних. Активність 
особистості, з одного боку, виступає як певний стан, певна якість особистості і в такому розумінні вона є 
вже здійсненою подією. З цього приводу В.В.Радул зазначає: «Активність – це певна спільність 
властивостей особистості, певний стан людського індивіда. Цей стан виявляється в інтенсивній діяльності, 
спрямований на задоволення певних матеріальних і духовних потреб людини» [13, 30]. З іншого боку, 
активність є процесом, у якому й формується особистість. Оскільки активність далеко не однорідна, то 
можна цей процес певним чином структурувати, з тих же причин можна структурувати активність як стан-
якість особистості, зокрема, виділити рівні сформованості активності як стану-якості особистості, у тому 
числі такої якості особистості, як моральна.  

Другою критеріальною характеристикою сформованості моральних якостей особистості нами виділено 
самовизначення особистості. «Самовизначення – процес, відносно самостійний стан соціалізації, суть якого 
полягає у формуванні в індивіда усвідомлення мети й змісту життя, готовності до самостійної 
життєдіяльності на основі співвідношення своїх бажань, наявних якостей, можливостей і вимог, які 
застосовуються до нього з боку оточення і суспільства» [20, 223]. «Самовизначитись – означає теоретично 
відповісти собі самому на запитання «хто я є?», «що я хочу?», «що я можу?» і практично пересвідчитись у 
правильності цих відповідей» [8, 431]. Самовизначення майбутнього вчителя як процес – це взаємодії між 
особистістю студента й середовищем, насамперед педагогічним, яке в контексті нашого дослідження 
створює умови для формування моральних якостей особистості. Саме в діях студента стосовно 
педагогічного та соціального середовища відбувається осмислення й усвідомлення ним моральних понять, 
принципів, правил суспільства, які в процесі взаємодії із педагогічним і суспільним середовищами 
поступово реалізуються в досвід, стають необхідними в діяльності, перетворюються у переконання, що 
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створює передумови визначення їх як детермінант діяльності особистості студента. У процесі 
самовизначення студента-індивіда відбувається процес творення самосвідомості як «виділення людиною 
себе із об’єктивного світу, усвідомлення й оцінка свого ставлення до світу, себе як особистості, своїх 
вчинків, дій, думок і почуттів, бажань та інтересів» [22, 321].  «Самосвідомість, – відзначав 
С.Л.Рубінштейн, – виникає у ході розвитку свідомості особистості, у міру того, як вона стає самостійним 
суб’єктом. Перед тим, як стати суб’єктом практичної і теоретичної діяльності, «я» саме формується у ній. 
Реальна, не містифікована історія розвитку самосвідомості нерозривно пов’язана з реальним розвитком 
особистості й основними подіями її життєвого шляху» [17, 239]. Самовизначення – це визначення себе у 
взаємодії студента й педагогічного та соціального середовищ, формування свого «Я» у смислово-
семантичному просторі існування, яке створило для студента педагогічне та соціальне середовища, 
ставлення особистості до середовища, зокрема, до його моральних правил, принципів, ідеалів. 
Самовизначеня тісно пов’язане із самостійністю індивіда, на чому наголошували С.Л.Рубінштейн [17] і 
І.С.Кон [3]. «Самостійність, – стверджував С.Л.Рубінштейн, – містить здатність самостійно, свідомо ставити 
перед собою ті чи інші завдання, цілі, визначати напрям своєї діяльності» [17, 240]. Взаємодія студента-
індивіда із педагогічним середовищем не призводить до його «розчинення» у середовищі, індивід як 
особистість здатний виділити себе із середовища, для того, «щоб по-новому, тільки вибірково зв’язатися з 
ним» [17, 241]. Визначаючись особливим, унікальним чином у середовищі, індивід формується як 
індивідуальність. Самосвідомість тісно пов’язана із самооцінкою як здатністю оцінювати свої дії і вчинки. 
Отже, процес самовизначення студента-індивіда – це формування його як особистості, як індивідуальності, 
зокрема формування його моральних якостей. Для виділення самовизначення як інтегральної критеріальної 
характеристики розвитку особистості, зокрема рівня сформованості її моральних якостей, важливим є те, що 
самовизначення є певним станом-якістю, подією, яка відбулася стосовно особистості. Тоді можна виділяти 
певну структуру самовизначення, зокрема її рівні. Саме в самовизначенні як процесі (певному виді 
діяльності) формується самовизначення як певний стан сформованості якостей особистості, у тому числі – 
моральних. Самовизначення в плані моральності – це внутрішня визначеність і внутрішня готовність до дій 
на основі моралі, дій, пов’язаних з ризиком, з колізіями, суперечностями, напруженням духовних і фізичних 
сил, це готовність до різних ускладнень у процесі діяльності, готовність бути незрозумілим іншими, 
неприйняття іншими твоїх ідей, методів, форм професійної роботи, готовність до певного невизнання твоїх 
результатів діяльності, це і моральна, і професійна готовність до невизначеності, проблемності майбутніх 
результатів діяльності. Самовизначення студента-індивіда в моральному аспекті – це його готовність до 
дій на основі моральних принципів, на основі вищих людських цінностей, духовності як детермінант 
професійної діяльності й життя загалом.  

Самореалізація є третьою інтегральною критеріальною характеристикою розвитку особистості загалом, 
зокрема сформованісті якостей особистості, у тому числі – моральних. Самореалізацією особистості можна 
вважати взаємодію із середовищем, у результаті якої особистість намагається реалізувати на практиці свої 
інтенції, намагання, бажання, знання, уміння, задовольнити свої мотиви, самореалізація – це намагання 
особистості розкрити той рівень самовизначення як певного стану-якості-події особистості, яким вона 
володіє на сьогодні. «Самореалізація, – стверджує В.В.Радул, – процес, який передбачає усвідомлення 
особистістю того, чим вона володіє і чого вона хотіла б досягти, а також вибір практичних дій для втілення 
досвіду в реальну дійсність, закріплений у визнанні цих досягнень іншими» [11, 25]. Самореалізація – це 
здатність студента-індивіда до певних дій у своїй майбутній професійній діяльності, це сукупність певного 
рівня сформованості властивостей особистості, яка дає змогу реалізовуватися особистості на певному рівні. 
Отже, самореалізація є станом-якістю особистості, подією, яка характеризує рівень реальної реалізації 
особистих задумів, знань, умінь, переконань, бажань, переживань стосовно потенційних можливостей 
особистості, можливостей які вже сформовані у вигляді знань, умінь, цілей, бажань і т.п. в особистості, і 
можливостей, котрі тільки можуть сформуватися потенційно в особистості. У процесі самореалізації як 
діяльності вчитель оволодіває своїми бажаннями, знаннями, уміннями, переконаннями і т.д, а також 
оволодіває оточенням, іншими людьми, їхніми якостями. Самореалізація – це діяльність, процес, у якому 
вчитель реально визначається зі своїм «я», реально його виявляє. Самореалізація спонукає до розвитку своїх 
здібностей, знань, умінь з метою більш широким і глибоким оволодінням оточення, світу в цілому. У 
самореалізації вчителя виявляється ефективність його задумів, знань, підходів, умінь, методів, форм 
професійної діяльності й спілкування, виявляється і практично реалізовується рівень домагань. 
Самореалізація виступає як інтегративний показник інтенсивності розвитку якостей особистості, зокрема 
моральних. Саме в процесі самореалізації відбувається реальна взаємодія простору можливостей, простору 
існування особистості, який створило педагогічне середовище з метою формування (простір формування) 
моральних чи інших якостей особистості (зовнішній світ) із внутрішнім світом особистості. Від характеру 
такої взаємодії буде залежати успішність й ефективність процесу формування якостей особистості, зокрема 
моральних. У процесі самореалізації створюються умови-можливості для виникнення в індивіда як для 
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бажання розвиватися, так і для самого розвитку. В.В.Радул стосовно вчителя розглядає усвідомлену 
самореалізацію, «котра визначається як системно-організований процес психічної активності вчителя з 
ініціативою, побудовою, підтриманням та управлінням різними видами, формами довільної активності, яка 
безпосередньо аналізує досягнення завдань, що висвітлені перед ним» [12, 30]. Він також процес 
самореалізації розглядає як адаптивний та розвивальний, що розкриває його структуру у вигляді двох 
рівнів-аспектів. У процесі самореалізації формуються професійні погляди педагога, його стиль, 
переконання, педагогічна майстерність, здійснюється самовизначення в діяльності, формується особистість 
й індивідуальність учителя-професіонала, здійснюється формування-вибір професійної позиції вчителя, 
професійного життя. Самореалізація особистості вчителя в аспекті моралі полягає у такому стані 
сформованості його моральних якостей, який зумовив і спонукав би  до намагань втілення власних 
моральних принципів, переконань у педагогічне буття-подію, педагогічну діяльність, коли вони стали б 
детермінантами професійної діяльності вчителя, визначали б усе педагогічне буття.   

Відповідальність – четверта інтегральна критеріальна характеристика розвитку особистості й 
моральних її якостей зокрема. Поняття відповідальності досить складне, неодноразово його зміст 
розкривався у різних наукових дослідженнях філософів, психологів, педагогів, юристів. «Відповідальність – 
категорія етики і права, яка відображає особливе соціальне й морально-правове ставлення особистості до 
суспільства (людства в цілому), яке характеризується виконанням свого морального обов’язку й правових 
норам» [22, 267]. Досліджуючи психологічні проблеми відповідальності, К. Муздибаєв підкреслює: 
«Соціальна відповідальність розкриває схильність особистості дотримуватися у своїй поведінці 
загальноприйнятих у суспільстві соціальних норм, виконувати рольові обов’язки і її готовність дати звіт за 
свої дії» [7,  41 – 42]. «Соціальну відповідальність доцільно розглядати як інтегральну якість особистості, 
котра визначає поведінку, діяльність людини на основі усвідомлення і прийняття нею необхідної залежності 
цієї діяльності від суспільних цілей і цінностей» [12, 32]. Соціальну відповідальність як якість особистості 
пов’язують із мораллю людини. З цього приводу В.Ф.Сафін відзначає: «Вищий рівень відповідальності як 
головна моральна властивість – поняття, що безпосередньо пов’язане з такими моральними поняттями, як 
гуманізм, патріотизм, добросовісність, ініціативність, дисциплінованість, чесність, працелюбність, творча 
активність, здатність до дії, розумного самообмеження» [19, 115]. Відповідальність тісно пов’язана зі 
свободою особистості, на чому наголошують В.В.Радул [11; 12], В.А.Малахов [6], К.Муздибаєв [7]. Зі 
зміною свободи змінюється і смисл та зміст відповідальності. З наведених висловлень щодо поняття 
відповідальності стає зрозумілим, що відповідальність учителя є станом-якістю особистості, подією, 
пов’язаною із ставленням особистості, її моралі з моральними правилами суспільства, обов’язком, 
правовими й службовими нормами. Однак, відповідальність – це не тільки здатність і здібність до 
відповідальних дій, це й процес здійснення відповідальних дій, без якого визначення міри сформованості 
відповідальності як якості особистості неможливе.  

Отже, інтегральними критеріальними характеристиками сформованості моральних якостей особистості 
в контексті розвитку особистості виступають активність, самовизначення, самореалізація і 
відповідальність. З одного боку, вони характеризують певну якість як стан особистості, як подію, що вже 
відбулася, а з іншого – ці якості можуть знайти своє здійснення тільки в процесі діяльності, у діяльнісних 
актах. Тому за певних умов активність, самовизначення, самореалізація і відповідальність можуть 
виступати як учинки й відповідно мати структуру вчинку (В.А.Роменець [8]), можна говорити про вчинок 
активності, вчинок самовизначення, вчинок самореалізації, вчинок відповідальності, а згідно з 
термінологією М.М.Бахтіна [1] професійну діяльність педагога з позицій моралі можна за певних умов 
тлумачити як «активне вчинення», «самореалізаційне вчинення», «самовизначальне вчинення», 
«відповідальне вчинення».  

Оскільки вчинок може мати різні рівні сформованості, що показано в працях В.А.Роменця [8, 16], то й 
моральні якості особистості можуть мати різні рівні сформованості. Отже, існують різні рівні сформованості 
вчинків активності, самовизначення, самореалізації і відповідальності особистості.  
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Наталія СІВАК 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ  В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

У результаті перетворень, які охопили Україну  наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, загострилося 
ряд питань, пов’язаних з розвитком і вихованням сучасної студентської молоді. Держава відмовилася від 
попередньої системи виховання молодого покоління, не збудувавши нічого нового. Реформи викликали 
кризу моральних цінностей, зміну соціальних орієнтирів, переоцінку традиційних цінностей, що викликало 
протиріччя та хаос у молодіжному середовищі, переважна частина якого належить до студентства. Саме 
студент є тим реальним та потенційним ресурсом соціально-історичного оновлення, який має неабиякі 
можливості для вибору сфери творчої діяльності, праці, місця використання своїх сил згідно з духовними 
цінностями й традиціями соціокультурного життя суспільства.   

Суспільство відчуває гостру потребу в розвиткові морально-духовного та інтелектуального потенціалу. 
Тому й надається особлива увага вузівській системі виховання, адже нашому суспільству необхідні не 
просто висококваліфіковані спеціалісти, а й висококультурні, високоерудовані, громадяни держави.  

На сучасному етапі розвитку суспільства, коли ми спостерігаємо стрімкий розвиток зв’язків між 
країнами та народами, заповнення ринку технікою, розвиток та входження в життя системи Інтернет та ін.,  
виховання не можна розглядати тільки як спосіб передачі досвіду від одного покоління до іншого. 
Важливим для сучасної системи виховання є процес соціалізації студентської молоді. Головною проблемою, 
на нашу думку, є те, що в більшості сучасних вузів немає серйозної, продуманої системи виховної роботи, 
спрямованої на соціалізацію студентів. Якщо така робота й проводитися, то тільки епізодично, не 
охоплюючи всі сторони життя студентської молоді.   

Проблема полягає у відсутності цілісної концепції виховання студентської молоді й необхідності 
розробки нового підходу до вивчення процесу соціалізації студентської молоді. 

Незаперечним є те, що соціалізація студентської молоді – це один із важливих факторів розвитку 
суспільства в цілому, який забезпечує саморозвиток суспільних відносин, визначає спосіб життя людини, 
надаючи можливості для самореалізації. 

Самовдосконалення, самоактуалізація, перехід від “сліпої” слухняності до самовизначення, 
самоздійснення і самореалізації – актуальні питання, над якими працює сучасна соціологія. Тому саме 
виховна система вузу має створити всі умови для досягнення бажаного результату виховання студентів, 
ставши одним із пріоритетних напрямів у галузі освіти.  

На нашу думку, для створення такої необхідної нашому суспільству системи виховної роботи,  
спрямованої на соціалізацію студентської молоді, потрібно звернутися до першоджерел, яким й є праці 
видатних педагогів. 

Незважаючи на те, що у творчому доробку А.С.Макаренка, В.О. Сухомлинського ми не знайдемо 
окремо виділеного глави чи праці присвяченій соціалізації, усі їхні думки спрямовувалися на розвиток та 
виховання неординарної, розумної, патріотичною особистістю, яка вміє знайти своє місце в суспільстві. 
Василь Олександрович Сухомлинський одним з перших у вітчизняній педагогіці порушив питання про 
соціалізацію як передумову виховання особистості.  
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Аналіз досліджень останніх років свідчить, що проблема соціалізації  розглядається та вивчається 
дослідниками  у філософії, соціології, педагогіці, психології. Відомі праці таких зарубіжних та вітчизняних 
учених: К.А.Альбухової-Славської, І.Д.Беха, Л.І.Божович, Н.П.Бондаренка, Л.С.Виготського, 
З.О.Горностаєвої, Д.Дьюї, Е.Дюркгейма, Д.Б.Ельконіна, Ю.А.Зубок, А.Й.Капської, А.С.Макаренка, 
Т.Парсонса, П.А.Сорокіна, В.О.Сухомлинського, С.Я.Харченко та ін. 

Метою статті є аналіз поглядів В. О. Сухомлинського та визначення чинників, які впливають на процес 
соціалізації особистості, використання досвіду великого педагога для створення системи виховної роботи у 
вузі, спрямованої на соціалізацію студентської молоді. 

Вивчаючи досвід В.О.Сухомлинського, погоджуєшся з думками тих педагогів, які стверджують, що 
його педагогіка дійсно набагато кроків випередила свій час. Це великий романтик, який брав найвищу 
планку й вірив у світле майбутнє своїх вихованців. Його випереджальні ідеї щодо громадянського 
виховання, про гармонію стосунків особистості та соціального середовища, профілактику девіантної 
поведінки підлітків, роль сім’ї у соціалізації особистості та ін. стали  основою вітчизняної соціальної 
педагогіки. 

На думку В.О.Сухомлинського, виховання особистості не можна починати в певний віковий період, 
виховувати потрібно з народження.  

Поняття виховання та соціалізація не є тотожними. Процес соціалізації не можливий без продуманої 
системи виховної роботи. Про виховання В.О.Сухомлинський говорив: “Я назвав би виховання 
матеріалізацією ідей” [2, ІІ, 165]. 

Соціологія особистості оперує категоріями, котрі нерідко розглядаються як синоніми, – формування, 
розвиток, виховання, соціалізація. Їхнє неоднакове використання утруднює можливості соціологічного 
аналізу. Механізм і процес формування особистості розкривається в соціології на основі поняття 
«соціалізація». Соціалізація – це процес, за допомогою якого індивідом засвоюються основні елементи 
культури: символи, цінності, норми [1]. 

На основі цього засвоєння в ході соціалізації відбувається формування соціальних якостей, 
властивостей, вчинків та вмінь, завдяки яким людина стає дієздатним учасником соціальної взаємодії. 
Соціалізація - це процес становлення соціального “Я”. 

В.О.Сухомлинський уважав, що особистість і суспільство взаємодіють у процесі соціалізації: 
суспільство передає соціально-історичний досвід, норми, а особистість засвоює їх залежно від своїх якостей. 
Зміст процесу соціалізації на її ранніх стаціях полягає у пошуку свого соціального місця. 

Головним у соціалізації особистості великий педагог уважав виховання патріотизму. “Є святині, які ні з 
чим не можна порівнювати, зіставляти. Це Батьківщина, синівська вірність, відданість тій землі, де ти 
народився і осмислив сам себе, тому народові, який вигодував і зростив тебе” [2, ІІ, 166]. 
В.О.Сухомлинський постійно у своїй роботі піклувався про те, щоб у свідомості кожного вихованця 
зберегти найдрібніші деталі рідної природи, не дозволити забути про найменший куточок дорогий серцю. 
Такі спогади педагог назвав “пам’яттю серця”. На його думку важливим є навчити своїх вихованців 
оптимізму, “думати про щастя – про щастя народу в цілому, про щастя кожної сім’ї. Думати про нього і 
дорожити ним” [2, ІІ, 161].  

Патріотичне виховання, підкреслював Василь Олександрович, має  багато граней. Воно охоплює і 
бачення світу, який кожен громадянин країни повинен вважати своїм, оберігати і бути зацікавленим у його 
майбутньому, більше того не дозволити жодному зазіхнути на рідний, дорогий серцю світ. Це й історичне 
минуле, яке кожна людина повинна знати й не бути осторонь того, що відбувається навколо, з чого 
твориться нова історія для майбутніх поколінь.  

Іншою гранню патріотичного виховання педагог уважав розум, світогляд, ідейність, прагнення до 
ідеалу. “Я прагну до того, щоб підлітки, юнаки та дівчата мужньо і чесно думали над важкими, складними 
проблемами, в корені яких – джерела патріотичних почуттів і переконань, джерела відданості, вірності 
ідеалу ” [2, ІІІ, 177]. 

Важливим для соціалізації В.Сухомлинський уважав утвердження і заперечення, які у його педагогічній 
системі перебувають у тісному співвідношенні. Потрібно прагнути до того, щоб у процесі виховання 
переважало утвердження, завдяки чому пануватиме творча праця, взаємне довір’я. Тобто не припустимим є 
постійне засудження, або нескінченне вказування на подолання вад. Утвердження шанобливого ставлення 
до святинь, безсмертних цінностей народу – “нехай ця грань виховання сяє зіркою першої величини на 
нашому небокраї ”[2, ІІ, 181].  

В.О. Сухомлинський важливим у процесі соціалізації особистості вважав виховання почуття 
обов’язку – громадянина, сина чи доньки, батька чи матері, культурної людини. Для будь-якого суспільства 
найвищою цінністю має бути людина, яка виконує свою соціальну роль, при цьому пам’ятаючи про 
обов’язок громадянина суспільства, в якому ти живеш.  
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У процесі соціалізації педагог-гуманіст наголошує на виховання шанобливого ставлення до людей. 
“Людина не може жити сама. Найвище щастя і радість людська – спілкування з людьми” [4, 184]. Першим 
обов’язком вихователя Василь Олександрович уважає розуміння тонкощів людських взаємин. Не можна за 
буденними справами забувати про те, що в кожного вихованця необхідно дуже тонко виховувати потребу в 
людині, вміння дорожити життям іншої людини, бути вірним іншій людині. Виховання любові, потреби, 
готовності належати іншій людині займає значну роль у педагогічних працях педагога. Високим почуттям 
любові можна виховувати, адже той, хто зумів відкрити духовні начала любові, стає чистішим, добрішим, 
благороднішим, чеснішим.   

В.О.Сухомлинський постійно наголошує на необхідність виховання почуття обов’язку або повинності 
однієї людини перед іншою. Досить важливим, на його думку, є мудре вміння побачити і зрозуміти, де ти 
повинен і де повинні тобі. Ті, хто не мають повинності, стають егоїстами.  

Поряд із обов’язком, повинністю, любов’ю у процесі соціалізації потрібно вчити вихованців вмінню 
самовиражатися, через свої погляди, переконання, сумніви, думки, почуття, настрої, вчинки, через стосунки 
з іншими. Готуючи до життя в суспільстві, навчаючи вмінню соціалізуватися, педагог повинен навчити 
своїх вихованців поваги до людини. Неможливим, на думку Василя Олександровича, є “апостольське 
всепрощення і солодкий єлей загальної абстрактної любові. Добро лише тоді добро, поки воно сильне  і уміє 
захищатися” [2, ІІ, 190].  

В.О. Сухомлинський вказував на необхідність виховання в кожного вихованця здатності сильної і 
тонкої співучасті. Уміння прочитати людську душу, співчуття, бачення і розуміння того, що поряд із тобою 
чиниться зло, непохитність і непримиримість до тих, хто діє у противагу нормам і правилам суспільства, у 
якому живе, – це те, що великий народний педагог закладав в основу соціалізації особистості: “Нерідко ми 
буваємо свідками парадоксального на перший погляд, факту: в хорошій трудовій сім’ї, де батьки душі не 
чують у дітях, віддають їм усі сили свого серця, діти іноді виростають байдужими, безсердечними. Але 
ніякого парадоксу тут немає: так буває тому, що дитина знає лише радощі споживання. А вони не можуть 
самі собою розвинути моральне почуття. Воно виникає тільки тоді, коли ми прилучаємо дітей до вашої 
людської радості – радості творення добра для інших людей. Тільки це, воістину безкорисливе і тому 
справді людське переживання є силою, що облагороджує юне серце”[2, ІІ, 607]. 

Необхідно розвивати високу інтелектуальну культуру. Сухомлинський твердо переконаний, що однією 
з найголовніших причин духовної примітивності, емоційної убогості, моральної нестійкості окремих людей 
в роки отроцтва й ранньої юності є обмеженість, низька культура думок, невміння знаходити задоволення 
своїх духовних потреб у книзі.  

Не можна, живучи серед людей, бути не ввічливим. Василь Олександрович пояснює, що на перший 
погляд, відомі та зрозумілі усім слова: здрастуйте, доброго вам здоров’я, дякую, спасибі, будь ласка, 
простіть, вибачте, розкриваючи суть та значення кожного з них. Саме повагою, на його думку, можна 
виховати повагу, саме мудрістю – мудрість, саме співучастю – співучасть і тільки, виховуючи добром, 
можна отримати добру людину. “Добрі побажання, доброзичливість – найголовніша протидія зазнайству, 
себелюбству. Колектив не любить недоброзичливих людей”. [2, ІІ, 192]  

Взагалі,  у творчому доробку Василя Сухомлинського колективу відводиться важлива роль, більше 
того, без виховання в колективі і колективом процес соціалізації був би неможливим, адже саме він, 
дитячий, студентський колектив, стає місцем отримання першого соціального досвіду. “Колектив дитячий, 
підлітковий, юнацький – дуже складна єдність. Колектив створюється поступово, крок за кроком. Колектив 
– це не щось таке, що яке з’являється невідомо звідки. Колектив – це творіння педагога. Колектив будується 
на кількох наріжних каменях: ідейна спільність; інтелектуальна спільність; емоційна спільність; 
організаційна спільність”[2, ІІ, 563] 

Важливим для колективного виховання  є те, що до кожного вихованця потрібно підходити 
індивідуально, створивши умови для розвитку та соціального становлення кожного, хто є членом цього 
колективу. Не можна, на глибоке переконання педагога, не побачити, не розпізнати, загубити жодної душі. 
“Таємниця успіху полягає в тому, щоб у членів колективу були різні інтереси й захоплення, щоб читались 
різні книжки” [2, ІІ, 565]  

Василь Олександрович замислювався над тим, що означає поганий вплив на вихованця. На його думку, 
головним у виховній роботі є не те, щоб оберігати підлітків від поганого впливу, а зробити їх 
несприйнятливими до чогось немудрого, аморального. Саме в цьому майстерність і мистецтво виховання, 
спрямованого на соціалізацію особистості. 

В.О.Сухомлинський виступає як соціальний педагог у своєму відношенні до сім’ї, визначаючи її 
провідну роль у процесі соціалізації особистості. Сім’я – це цеглинка великої споруди, що зветься 
суспільством і від її міцності залежить міць держави. Адже не тільки для себе плекають дитину батьки, вони 
виховують її для суспільства: “У сім’ї найтоншими доторканнями батька і матері до дитячого серця і розуму 
пишеться наймудріша, найскладніша і водночас найпростіша, тому що вона доступна кожному батькові, 
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кожній матері сторінка книги, яку ми всі називаємо суспільним вихованням. Суспільство це величезний 
будинок, споруджений з маленьких цеглинок – сімей. Міцні цеглини – міцний будинок, крихкі цеглини – о, 
це небезпечне для суспільства явище; йому доводиться лікувати себе. А крихкість ця полягає найчастіше в 
безвідповідальності. Якщо у вас немає дитини - ви просто людина. А якщо у вас є дитина – ви три, чотири, 
тисячу разів людина, цю думку ми намагаємося червоною ниткою провести через усю виховну роботу з 
батьками. Даючи життя новій людині, ви ніби вписуєте своє ім’я в літопис свого народу” [3, 25]. 

Сім’я – це перший осередок соціального становлення людини, джерело стосунків та передачі соціально-
історичного досвіду від старшого, мудрішого покоління до підростаючого. Тільки разом сім’я та навчальний 
заклад, можуть підготувати дитину, юнака чи дівчину до достойного життя в соціумі. 

У соціалізації людини, на думку педагога,  важливим є виховання шанобливого ставлення до батька та 
матері, до дідуся та бабусі, до мудрості людської. “Повага, шанування старших поколінь – закон нашого 
життя. Поважати старших треба тому, що вони мудріші, духовно багатші за тебе. Є речі, які посильні тільки 
для старості, тому що в ній – мудрість багатьох поколінь. Воля і слово старших – закон для нас всіх” 
[2, ІІ, 201–202]. 

Виховуючи повагу до батьків, рідних, близьких, Сухомлинським було сформульовано і роз’яснено 
“Десять Не можна”. Це своєрідні заповіді, здійснюючи які, людина ставатиме кращою, добрішою та 
щасливішою.  

Провідна роль у соціалізації відводиться батькові і матері. Повчаючи, Василь Олександрович застерігає 
їх від “сліпої” любові до своєї дитини, адже  надмірне почуття любові, не пройняте взаємним обов’язком, 
піклуванням,  може перетворити сина чи доньку в “безводну пустелю”. “Немає нічого важливішого в 
сімейному житті, як духовна співучасть дитини в усьому, що робить людина для людини” [2, Т.2, 205]. 

Не можливий процес соціалізації без участі матері. Великий педагог надає важливого значення їй, 
берегині сім’ї та душі своєї дитини. “Мати не тільки родить, а й народжує. Мати творить неповторну 
людську особистість – ось у чому сенс, мистецтво і майстерність того, що ми називаємо народженням.” 
[2, ІІ, 208] Мати творить, виховує в своїй дитині самобутню і неповторну людську індивідуальність, 
готуючи до певних соціальних ролей, а вчитель зобов’язаний виховати в свого вихованця індивідуальне 
ставлення до матері.  

Особлива роль у процесі соціалізації дитини належить батькові. Два впливи: материнський та 
батьківський не можна протиставляти один одному. Тільки разом, батько та мати, мають стати єдиною 
силою, яка володарює над молодим поколінням.   

Одним із перших, Василь Олександрович говорив про необхідність готувати юнаків та дівчат до 
сімейних стосунків. Новизна поглядів Василя Олександровича полягає в тому, що, на його думку, до 
материнського і батьківського обов’язку людину треба готувати змалечку. 

Своїх вихованців Сухомлинський вчив бачити людину, розуміти, що поряд, в  суспільстві, живуть 
люди, кожен з яких має право на радість, щастя, недоторканність свого світу. Постійне відчуття, розуміння і 
бачення навколо себе інших, повага до всього, що нас оточує є важливим  моментом  у процесі соціалізації 
особистості. “Суспільна сутність людини виявляється у її відношеннях, зв’язках, взаємовідносинах з іншими 
людьми. Пізнаючи світ і себе як частину світу, вступаючи в різноманітні відносини з людьми, відносини, що 
задовольняють її матеріальні і духовні потреби, дитина включається в суспільство, стає його членом. Цей 
процес приєднання особистості до суспільства і, отже, процес формування особистості, вчені називають 
соціалізацією” [2, І, 51]. 

Працюючи із своїми вихованцями, Василь Олександрович надавав можливість їм на прикладах, які він 
брав з власного досвіду, робити висновки та умовиводи, накопичуючи власний соціальний досвід.  

Іноді вважають, що значення соціалізації саме цим й обмежується:  навчання  дітей,  підготовка  до  
дорослого  життя,  засвоєння елементарних правил громадського життя. Насправді це досить вузьке  
значення даного терміну. Соціалізація – це процес, який  починається в дитинстві й  закінчується в глибокій 
старості,  це засвоєння  соціальних  ролей  й культурних норм.  

Чому соціологи не задовольняються названим розумінням соціалізації? Справа в тому, що шкільне, 
університетське, виробниче або яке інше навчання – усього лише технічний захід, організований для 
придбання нових знань. Юнак чи дівчина, слухаючи лекції, читаючи книги, виконуючи домашні й 
семінарські завдання, проходить період практики й здає іспит. У кінцевому результаті вони одержують 
сертифікат, що засвідчує їхню кваліфікацію в певній області знання. Таке навчання може тривати 5 років, а 
може 2 місяці. Однак навчання предмету й навчання життя – речі зовсім різні. Жоден учитель, жодна школа 
не навчить людини тому, як бути гарною дружиною або домогосподаркою, сім’янином, діловим партнером, 
професійним спортсменом або письменником. Цьому доводиться навчатися все своє життя, роблячи 
помилки й виправляючи їх, але проробляючи це не в лабораторних, а в реальних умовах. 

Неможливо навчити соціальної ролі по книжках або методами ділової гри, хоча вдосконалити себе в ній 
у такий спосіб можна. Вождь або король виховує собі наступника багато років; виконавця цієї ролі виховує 
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оточення, практика прийняття управлінських рішень, що доводиться освоювати, реально ставши королем 
або вождем. Кожна соціальна роль включає безліч культурних норм, правил і стереотипів поведінки, 
незримими соціальними нитками – правами, обов'язками, відносинами вона пов’язана з іншими ролями. І 
все це треба засвоювати. От чому до соціалізації застосуємо термін не “навчання”, а “засвоєння”. Він 
ширший за змістом й містить у собі навчання як одну із частин. 

Оскільки протягом життя нам доводиться засвоювати не одну, а цілу безліч соціальних ролей, 
просуваючись по вікових і службових сходинах, процес соціалізації триває все життя. До глибокої старості 
людина міняє погляди на життя, звички, смаки, правила поведінки, ролі й т.д. Поняття “соціалізація” 
пояснює те, яким чином люди з істоти біологічної перетворюються в істоту соціальну. Соціалізація 
розповідає на індивідуальному рівні про те, що відбувалося на колективному. Адже людина, дорослішаючи, 
у згорнутому вигляді проходить ті ж самі етапи, які пройшло суспільство за 40 тисяч років своєї культурної 
еволюції й які пройшов людський рід за 2 мільйони років своєї біологічної еволюції. Жоден біологічний вид 
не навчився “згортати” етапи свого розвитку. Завдяки соціалізації слабкій людській дитині не треба 
повністю проходити весь цей нескінченно довгий шлях розвитку. 

Одним з найважливіших завдань практичної та теоретичної діяльності Василя Олександровича стало 
формування в дитини особистого ставлення до оточуючого світу, розуміння своєї справи і відповідальності 
перед рідними, близькими, суспільством і перед своєю совістю, – через особисте. Таким чином 
здійснювалася соціальна орієнтація дитини. Розуміючи, що успіх багато в чому залежить від взаємин 
учителя і учнів, Сухомлинський визначив ті принципи і правила, яких має дотримуватись педагог, 
набуваючи професійної майстерності. Це, перш за все, встановлення доброзичливих стосунків з учнями, без 
чого неможливий виховний процес.  

Відомий твір В.О. Сухомлинського “Сто порад учителю” закінчується словами, які розкривають 
головний життєвий принцип педагога-майстра: “Необхідно, щоб виховання дітей, любов і повага до дітей, 
вимоги до них і дружба з ними, – щоб усе це було самою суттю вашого духовного життя, мій друже” 
[2, ІІ, 654]  

Висновки. Досвід видатного педагога сучасності В.О.Сухомлинського свідчить про те, що проблемі 
соціалізації особистості він надавав великого значення. Уся виховна робота школи, вузу повинна чітко 
продумуватись, плануватися, охоплюючи усі грані соціального життя вихованців. Кожному вихователю 
потрібно розуміти чітко, якого громадянина, з якими рисами, переконаннями, поглядами, ідеалами він хоче 
виховати.  

Одним з найважливіших завдань практичної та теоретичної діяльності Василя Олександровича стало 
формування в дитини особистого ставлення до оточуючого світу, розуміння своєї справи і відповідальності 
перед рідними, близькими, суспільством і перед своєю совістю. Таким чином здійснювалася соціальна 
орієнтація дитини.  

Сухомлинський прагнув до того, щоб стосунки дитини з іншими людьми і в дома, і в школі будувались 
на обов’язкові та відповідальності. Осмислення і переживання вихованцем свого обов’язку перед матір’ю, 
батьком, вчителем – саме з цього повинно починатися пізнання дитиною світу людини.  

На думку Сухомлинського, основою людської гідності має стати почуття патріотизму, громадянського 
обов’язку. 

Колективу у соціалізації особистості педагог надає великого значення, адже в колективі здобувається 
перший соціальний досвід. Найголовнішим у цьому контексті є те, що для успішної соціалізації вихователь 
повинен побудувати роботу так, щоб колектив і кожна його особистість мали змогу  балансувати власні 
інтереси. 

В.О.Сухомлинський вбачав успіх процесу соціалізації за умови тісної співпраці із сім’єю. Ролі сім’ї, 
батька та матері він надавав великого значення, оскільки соціалізація починається з раннього дитинства. 
Матір він називав “головним педагогом” та “головним вихователем”. 

Творча спадщина В.О.Сухомлинського є тим невичерпним джерелом, в якому педагоги  знаходять 
відповіді на питання, які стосуються і процесу навчання, і виховання, і соціалізації. На нашу думку, ідеї 
педагога необхідно використовувати для створення цілісної системи виховної роботи, спрямованої на 
соціалізацію особистості.   
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Світлана ФУРДУЙ 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ  НА НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕЯХ  
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

Актуальна проблема. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті наголошує: 
"Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації, держави. Головна мета української 
системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості". Особлива увага в 
сучасному світі приділяється обдарованим членам суспільства, що є необхідною умовою виживання 
цивілізації   і розв’язання найбільш актуальніших проблем. 

Високий рівень обдарованого потенціалу кожної країни є тим основним фактором, який суттєво 
впливає на її загальний та економічний розвиток. На сьогодні актуальною проблемою для нашого міста, як і 
для всієї України, є наявність дефіциту обдарованих працівників – фахівців високого рівня в різних галузях. 
Усе це значною мірою стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, які поступово переростають у 
послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, на 
адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту. Про це свідчить і Указ Президента 
України, яким затверджено Програму роботи з обдарованою молоддю на 2006–2010 роки. Державна 
Програма "Обдарована молодь" спрямована на реалізацію державних стратегій та основних завдань, 
викладених у Державній програмі роботи з обдарованою молоддю на розв'язання проблем, пов'язаних із 
пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної 
підтримки, гарантованої державою. 

Аналіз стану досліджуваної проблеми. Сутність проблеми обдарованості вивчали А. Біне, 
Дж. Гілфорда, Ю. Гільбух, В. Зінченко, Г. Костюк, О.Ковальов, В.Моляко, В. Мясищев, Н. Лейтес, Дж. 
Рензуллі, А. Танненбаум, Б. Теплов;  трикомпонентну теорію обдарованості розглядав Дж. Рензуллі.  
Досліджувались таки питання, як: класифікація видів обдарованості, загальна обдарованість, інтелектуальна 
обдарованість, поняття “інтелект” (Г.Айзенка, Х.Гарднера, Дж. Гілфорда, Р.Кеттелла,  Ч.Спірмена, 
Р.Стернберга, Л.Терстоуна).  

А також досліджувалися такі поняття – творча обдарованість, поняття про креативність (Дж. Гілфорда, 
П.Торренса), форми вияву творчої обдарованості, модель творчої обдарованості (Д. Перкінса, В. Моляка), 
структура математичної обдарованості, основні стратегії технічної обдарованості, різновиди мистецької 
обдарованості: художня, літературна, музична (за В. Моляко). 

Наукове вивчення проблеми обдарованих студентів у процесі навчання та виховання перебуває у центрі 
уваги  вищої школи й у постановки завдань розвитку концепції вищої освіти в Україні. Система вищої 
національної освіти орієнтується на утворення й виховання особистості, які збагачені “солідними знаннями 
й уміннями”, здатні до творчого мислення й дії, виявляє свої можливості й здатності на благо українських 
націй.   

Василь Сухомлинський першим здійснив обґрунтування розуміння дитини в педагогічному процесі як 
суб'єкта і мети виховання, довів необхідність забезпечення для цього суб'єкт-суб'єктних, педагогічно 
доцільних, морально-естетичних взаємин педагогів і дітей, соціальну потребу формування їхньої 
національної культури. Отже, наукове підґрунтя нової парадигми виховання як об'єктивного явища 
сучасного суспільно-економічного розвитку було сформоване ним ще у надрах авторитарної педагогіки. 
Розв'язуючи теоретичні й практичні проблеми виховання, видатний педагог приходить до, здавалося б, 
простого узагальнення, що майстерність і мистецтво виховання полягають в умінні педагога відкрити 
буквально перед кожним вихованцем ті сфери розвитку його духу, де він може досягти вершини, виявити 
себе, заявити про своє «Я», черпати сили з джерела людської гідності, почувати себе не обділеним, а 
духовно багатим. Ці та інші філософсько-педагогічні роздуми В. О. Сухомлинського, як і сама його 
особистість, ще не повністю усвідомлені й сприйняті в суспільстві. 

В. О. Сухомлинському випало на долю творити, відстоювати та оберігати українську педагогіку під 
загрозою повного розчинення національної культури в імперській культурі «старшого брата». Проте заради 
об'єктивності слід зазначити, що він ніколи не ставив під сумнів соціальний устрій, спрямовуючи свою 
діяльність до загальнолюдських гуманістичних ідеалів. В. О. Сухомлинський багато в чому випередив свій 
час. Сьогодні, коли з'являються соціально невиправдані, хоч і наполегливі, науково не обґрунтовані спроби 
замінити виховання то соціалізацією, то гуманітаризацією, то тлумачити його як самовиховання, коли 
окремими «вченими» ставиться під сумнів взагалі доцільність виховання як самостійного виду педагогічної 
діяльності, на допомогу нам приходить В. О. Сухомлинський. «Навчання – це лише одна з пелюсток тієї 
квітки, що називається вихованням у широкому розумінні цього поняття. У вихованні, – застерігає він, – 
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немає головного і другорядного, як немає головної пелюстки серед багатьох пелюсток, що створять красу 
квітки. У вихованні все головне – і урок, і розвиток різнобічних інтересів дітей поза уроком, і 
взаємовідносини вихованців у колективі» [1, 13]. У цій праці видатний педагог пише, що виховання – це 
насамперед постійне духовне спілкування вчителя й дитини. Виховання – це людинознавство.  

Утвердитися сьогодні в педагогіці  можна через самопізнання, повне сприйняття і самоусвідомлення 
педагогічних ідей, поглядів, досвіду В. О. Сухомлинського. Він один із плеяди національних педагогів у 
складних перехідних умовах, коли відбувається переоцінка всіх цінностей, коли змінюється мета виховання, 
переосмислюються всі форми попередніх культурних надбань нації, залишається сам собою, його 
педагогічну систему немає потреби тлумачити інакше чи по-новому її використовувати. Педагогічні праці, 
думки, ідеї, досвід В. О. Сухомлинського є сучасними й актуальними. 

Переоцінка цінностей у педагогіці є нічим іншим, як відбором того змісту, тих методів і форм, які 
забезпечують на новому рівні культурного буття високі педагогічні результати. В.О. Сухомлинський 
випередив свій час, тому його інноваційна виховна система, створена в тоталітарному суспільстві, не могла 
бути в ньому повністю задіяною. 

Гуманістично спрямована, людино-творча педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського відповідає 
нашому часові, яка необхідна Українській державі в умовах демократичних суспільних перетворень. 

Обдарованість студентської молоді, її здатність до творчого мислення навчання та виховання  
розглядаються в нашому дослідженні  не тільки як винятковість, а як майбутній потенціал нашої держави. У 
зв'язку з цим стають такі проблемні завдання в дослідженні: створення системи виявлення, виховання, 
навчання і розвитку обдарованих студентів у ВНЗ; розробка практичних заходів, спрямованих на розвиток 
потенціалу  студента (а саме майбутнього соціального педагога); розвиток ринку освітніх послуг; 
поширення ідей освіти й освіченості важливі не тільки як фундамент для вирішення проблем виховання і 
навчання обдарованих студентів, а й як основа для побудови соціально-педагогічної системи, зорієнтованої 
на розвиток людського потенціалу нашої країни. 

З цією метою в Україні за участю Президії АН України, Міністерства освіти і науки та ряду інших 
міністерств і відомств створена комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і 
молоді "Творча обдарованість". Завдання, яке ставить програма, – створення оптимальної соціально та 
економічно обґрунтованої мережі установ, закладів для обдарованих особистостей, підготовка навчальних 
планів, підручників, науково-методичної продукції, підготовка кадрів До роботи з обдарованими 
особистостями. Та, мабуть, ці заклади не зможуть охопити всіх обдарованих індивідів, тому сучасна школа 
була й буде тим садом, який також може і мусить вирощувати обдароване, талановите покоління. Здібний, 
обдарований чи талановитий? Часто ці слова вживаються як синоніми, проте вони такими не є. Тому багато 
дослідників уважають за потрібне навантажити термін "талановитий" специфічним значенням, а саме: 
людина володіє високим рівнем здібностей до якої-небудь спеціальної діяльності (наукової, художньої, 
літературної, технічної, спортивної). Крім того, у цей термін укладають ще дві ознаки: творче начало й 
домінування природжених якостей. При спільному вживанні "обдарований" і "талановитий" виступають як 
рід і вид. Кожна талановита особистість може бути названа обдарованою. Деяким обдарованим 
особистостям треба ще досягти рівня талановитості, і це, на жаль, не всім вдається. 

Обдарованість – це високий рівень розвитку здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих 
успіхів у певних галузях діяльності. Розрізняють загальну й спеціальну обдарованість. Загальна розумова 
обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні 
певні розумові якості. Висока загальна обдарованість, як завжди, має всебічний характер (наприклад, у 
Леонардо да Вінчі, М. В. Ломоносова, Т. Г. Шевченка та ін.). Спеціальна обдарованість пов'язана з певними 
видами діяльності, у яких вона найбільше розвивається (математична, технічна, музична, образотворча). 

Завдання вищої національної школи – активно розвивати інтереси студентів, прагнути того, щоб вони 
були не поверховими, а серйозними, стійкими й дійовими. Погано, якщо в студента формуються неглибокі, 
нестійкі, мінливі інтереси. Є студенти, що швидко захоплюються певною справою і при перших труднощах 
так само швидко розчаровуються в ній [5, 27].  

Педагогу нелегко буває визначити точні вікові межі, у яких можуть бути виявлені здібності студента. 
Потрібна певна ситуація, у якій ці здібності, обдарованість виявились. Є студенти спокійні, а часом і 
соромливі: не заявляють про себе, поки їх не запитає викладач. Така поведінка створює неадекватні 
уявлення про обдарованість та її вияви в студента. І лише певний фактор, наприклад, незвичайний спосіб 
розв'язання задачі або ситуації, раціональність її розв'язку здогадка, особливий підхід розв’язання проблеми 
чи ще щось дають змогу припустити, що студент  обдарований.  

Крім загальних і типових особливостей, у кожної талановитої людини виступають і власне її 
індивідуальні властивості сприймання, пам'яті, мислення, уяви, а також емоції і волі. Не можна не помічати, 
не цінувати в ній того індивідуального, особистого, що в майбутньому може стати й соціально, суспільно 
значущим. Отже, турбота про обдарованих студентів в умовах вищої школи, наукове навчання вкрай 
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необхідна. Ці студенти, як показують опитування викладачів, потребують саме індивідуального підходу, 
навчання за індивідуальними програмами, які мають елементи підвищених знань, підвищених вимог і 
сприяють прискореному рухові студентів уперед. 

Працювати з обдарованими студентами не завжди просто й легко. Труднощі можуть початися з того, 
що молода людина, яка випереджає сокурсників, схильна постійно привертати до себе увагу. Швидке 
виконання завдань, готовність правильно відповідати на запитання педагога – для неї бажана розумова гра, 
змагання. І при цьому ця людина прагне нової розумової діяльності, що через деякий час може набриднути 
педагогу, студентам і їй самій. А деякі педагоги просто скаржаться на те, що в них немає часу працювати з 
обдарованими студентами. Щоправда, такі педагоги не завжди готові до виконання цього завдання, не 
ставлять перед собою такої мети. Але багато викладачів зізнаються, що коли в академічній групі є 
обдарований студент, то їм цікаво працювати в цій групі, це стимулює їх при підготовці до семінарських та 
практичних занять, впливає на інтелектуальне тло групи, на інших студентів. Деякі педагоги відзначають, 
що в роботі з обдарованими студентами вони не використовують певних спеціальних методик, але 
тримають таких студентів у полі зору: консультують їх, рекомендують їм спеціальну літературу, залучають 
до факультативних занять, до написання доповідей, рефератів, до участі в олімпіадах, студіях, заочних 
школах, різноманітних гуртках, науковій праці і т.п. 

Іноді на першому курсі найбільш розвиненого студента припиняють опитувати, мовляв, він і так це 
знає. А якщо він буде наполегливо намагатися що-небудь сказати чи запитати, то може почути докір з боку 
інших студентів. У результаті вже в перші роки навчання багато обдарованих студентів конфліктують з 
викладачами. Причина такої "дисгармонії" очевидна: найбільш здібні студенти потребують великої уваги, 
тактовного ставлення і такого навантаження, яке відповідало б їхнім розумовим силам. 

У особистості з раннім розумовим розвитком бувають труднощі й у спілкуванні з однолітками. Часто 
однокурсники, особливо на першому курсі, починають активно відгороджувати від себе такого студента, 
дають йому образливі прізвиська. А той, щоб не бути ізольованим, намагається бути "як усі". Іноді 
вважають, що обдаровані особистості не потребують підтримки, адже вони досить талановиті і можуть 
управляти самі собою. 

Серед обдарованих студентів трапляються й такі, які прагнуть вчиняти й робити вибір самостійно, 
уникаючи "педагогічної рецептури", опіки й моралізаторства. Нерідко в них загострене почуття 
самосвідомості й власної гідності, це виявляється й на молодших курсах, і на старших курсах. Не варто 
намагатися "переломити" цю поведінку педагогічним авторитаризмом, набагато краще знайти з ними 
спільну мову через співпрацю. Потреба обдарованих студентів в емоційному комфорті, незалежності, 
досягненнях, визнанні і в усвідомленні власної цінності дуже велика і, на жаль, нечасто задовольняється. 
Хоч це все їм потрібне не менше, ніж усім іншим студентам. 

Придивляючись до обдарованих студентів, педагог має можливість переконатись і в тому, що в них 
часом поєднуються протилежні якості розуму: швидкість і повільність, обережність і сміливість, гнучкість і 
стійкість суджень. В усіх випадках ми маємо справу з високим ступенем розумових якостей, які 
виявляються в різних галузях діяльності: науковій, художній, винахідницькій, науковій і т. ін. Завдання 
вищої школи – наполегливо шукати й виявляти "обдарованих", допомагаючи їм у самопізнанні, розвиткові, 
самовихованні, заохочувати до творчості,  розкриваючи  викладачам феномен обдарованості, виробляти 
гуманну стратегію у ставленні до навчання і виховання обдарованих студентів у соціалізувальному процесі. 

В академічній групі, де є обдаровані студенти, педагог мусить виробити, віднайти в собі деякі 
специфічні якості. Наприклад, бути в ставленні до обдарованого студента особливо доброзичливим і 
чуйним, ураховувати їхню психологію, бачити потреби та інтереси обдарованих студентів. Легше буде тому 
педагогу, який має високий рівень інтелектуального розвитку, широке коло інтересів і вмінь, а особливо – 
певні творчі нахили і може в певному виді творчості показати особистий приклад. 

Обдарованість, а особливо талант, не любить тиску. Тому педагогові варто утримуватися від критики на 
адресу обдарованого студента, не моралізувати, не займатися наставлянням. Не варто стримувати ініціативу 
цих студентів. Нехай працюють незалежно, самостійно, без прямих інструкцій. Важливо стимулювати 
впевненість у своїх силах, інтелектуальні і творчі зусилля талановитих студентів, надавати їм можливість 
активно ставити запитання і заохочувати їх, коли вони висловлюють оригінальні думки, ідеї. 

Створюючи умови для найповнішого розвитку здібностей, неприпустимо  й  захвалювати  обдарованих 
студентів,  підкреслювати  їхню винятковість, приділяти їм підвищену увагу. Це може призвести до 
зазнайства й зарозумілості. Водночас плекання обдарованості вимагає особливої делікатності в поводженні з 
талановитими студентами, тонкого почуття міри в поведінці з ними, продуманого індивідуального підходу й 
такту. 

Водночас, які не були б сприятливі природні можливості обдарованого студента, він повинен учитись, 
оволодівати знаннями та вміннями для того, щоб виявити й реалізувати ці можливості в майбутній професії. 
Навчання та участь у різноманітних видах діяльності є головною умовою розвитку обдарованих студентів. 
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Педагог може одразу помітити незвичний вияв високої пізнавальної активності й допитливості, 
швидкість і точність виконання розумових операцій, зумовлених стійкістю уваги й оперативної пам'яті, 
сформованість навичок логічного мислення, багатство активного  наукового словника, виражену установку 
на творче виконання завдань, розвиненість творчого мислення та уяви. 

У студентів, коли ще не встигли розвинутися спеціальні дані за фахом, важливу роль у становленні 
здібностей відіграє саме висока загальна активність розуму, схильність до розумової напруженості. Такий 
підвищений потяг до розумового навантаження, посилену потребу в діяльності можна розглядати як фактор 
обдарованості: від схильності й здатності до розумових зусиль багато в чому залежить ступінь успішності в 
будь-яких інших видах діяльності. Тому варто оптимально завантажувати розумові здібності обдарованого 
студента. А це означає забезпечити йому можливість невпинно рухатись уперед, засвоюючи все складніший 
науковий матеріал. 

В обдарованих студентів можна сформувати значно вищий рівень здатності до абстрагування і 
міркування, вони цілком можуть засвоїти відносно складні абстрактні як лінгвістичні, так і математичні 
поняття. 

Особливістю студентів з яскраво вираженим розвитком здібностей, їхньою головною психологічною 
якістю є підвищена потреба в розумовій діяльності. Особистість, як писав К. Д. Ушинський, безперервно 
потребує діяльності й утомлюється не від діяльності, а від її одноманітності чи однобічності. Розумова 
активність обдарованих особистостей  не просто очевидна, вона невгамовна: вони не просто "засвоюють 
розумову їжу", а й невпинно вимагають, шукають її. Вони прагнуть до збільшення та ускладнення 
інтелектуальних завдань, розумові зусилля їх емоційно захоплюють. Не лише активність, а й готовність 
управляти собою вражає в особистостей з  раннім розвитком здібностей. Часом найбільш рухливі з них 
заради пізнавальної мети можуть бути на диво зосереджені годинами сидіти над книгою, задачею. Іноді 
індивіди з швидким розвитком інтелекту виявляються активними читачами наукової літератури, творцями 
ігрових справ, проектантами небувалих проектів. Потреба в діяльності – це потреба у звершеннях, в 
активних діях, це простір для "творчих починань". Це проба своїх сил.  

Основні шляхи розвитку обдарувань – це оптимально побудований навчальний процес, раціональна 
організація виховних форм роботи та ефективна взаємодія педагога та студента. Дуже важливо, щоб з 
перших днів перебування студента у вищій школі педагог зміг створити в академгрупі атмосферу 
інтелектуального пошуку, творчості, вчив бачити відчувати проблеми й проблемні соціально-педагогічні 
ситуації, надавав їм можливість щодня відчувати радість від пізнання і творчої діяльності.      

Основним видом діяльності у вищій школі залишається навчання. Поєднана з життям освіта молоді є 
основним шляхом реалізації її життєвих прагнень, джерелом подальших досягнень у її загальному 
інтелектуальному розвитку, становленні її світогляду, моральних та естетичних почуттів, а також зростання 
і збагачення обдарованості. 

Багато ознак указують на те, що вступ у студентський вік – це вдячна пора і для систематичного 
прилучення до творчих ідей. Інтерес до творчості виявляється в ці роки в різних напрямках. Студенти часто 
бувають авторами й виконавцями театралізованих сценок, зокрема й для студентського самоврядування.  

Щоправда, у старшокурсників у багатьох студентів значно чіткіше, ніж у попередніх курсах навчання, 
виявляється потяг до природничих або гуманітарних наук. Старший вік навчання у вищий школі – це період 
становлення, формування спеціальних нахилів і здібностей за фахом. 

У нашому досліджені ми розглядаємо соціально-дидактичну обдарованість, тобто  дидактичні здібності 
(знання, уміння), які формуються в науково-навчальній діяльності, соціальні здібності виявляються в 
характері сприйняття соціальною завдання (в широкому розумінні слова). Сприймаючи його, студенти 
виділяють показники, істотні для даного типу розв’язання соціальної проблеми. Це дає їм змогу одразу 
побачити схему розв’язку. Тобто соціально-дидактичні здібності виявляються у формалізованому 
сприйнятті наукового матеріалу (об'єктів, відношень і дій), пов'язаному зі швидким "схоплюванням" у 
конкретному завданні, соціальному вираженні їхньої формальної структури, а також деяких особливостях 
мислення у процесі дидактичної  діяльності.Це мислення характеризується швидким і широким 
узагальненням, тенденцією мислити "згорнутими" висновками, великою рухливістю   мисленнєвих  
процесів,   багатством  аспектів  у  підході до розв’язання завдань, легким і вільним переходом з однієї 
розумової операції до іншої, прагненням до яскравості, простоти, раціональності, економності розв'язання. 
Нарешті,  організаторські та комунікативні здібності виявляються в розвитку просторових, соціальних 
сферах. Соціально-дидактичні здібності виділяються в такі компоненти: спостережливість, здатність бачити 
недосконалість і недоліки, точність і гостро просторових уявлень, комбінаційна здібність (створювати нові 
комбінації), вміння зіставляти властивості дій, розуміння практичної доцільності застосування того чи 
іншого прийому чи вибору приладу. 

Істотну роль у дидактичній (мисленнєвій) діяльності обдарованих студентів починають відігравати 
наукові гіпотези, пошукові міркування. Розвивається здатність міркувати, обґрунтовувати свої судження, 
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доводити істинність висновків. Здатність логічно мислити стає джерелом притаманного студентської молоді 
критичного ставлення до засвоєння ними знань за фахом, до наукових висловлювань. З'являється прагнення 
обстояти свої погляди, посперечатися з іншими. 

Високий рівень загальних здібностей – це передумова успішності розвитку спеціальних здібностей. 
Саме в студентському  віці створюються найсприятливіші умови для їхнього розвитку в процесі оволодіння 
основами наук, розширення і поглиблення в добре продуманій виховній роботі. 

Кожна форма навчально-виховної роботи добре продумана і підготовлена, дає можливість студентам 
зацікавитись науками, виявити свої розумові здібності, подумати про їх подальший розвиток. 

Сьогодні найпоширенішою формою роботи в позанавчальний час є проблемні гуртки, факультатив, 
творчі вечори, свята, олімпіади, товариства, конференції, класи-майстрів. Особливо популярними за останні 
роки стали такі форми, в яких переважають дидактичні ігри, змагання, турніри, вікторини. Студентам 
особливо подобається придумувати різні назви цим формам. Крім КВК, це гра "ЗНАВЕРІНТ" (знавці, 
ерудити, інтелектуали), "Ерудит", "Морський бій", "Піфагорові онуки", "Дидактичний  ринг" і особливо 
популярне "Віп-сторінка", "Сучасна педагогіня". Особливої вдумливості і творчості вимагає від студентів 
написання на наукової роботи - рефератів, повідомлень, випуск газет і бюлетенів, проектів. 

Яку б форму роботи не запропонував би педагог, для її проведення варто створити сприятливу 
атмосферу. Доброзичливість з боку педагога, його відмова від критики, моралізаторства, надана ним 
можливість студентам активно ставити питання, заохочення оригінальних думок, рішень – усе це сприяє 
розвиткові та зміцненню загальної обдарованості студентам (за Сухомлинським В.). 

Для розвитку творчих винахідницьких можливостей обдарованих студентів у вищих школах з успіхом 
можуть використовуватися майстерні. Цікаву форму роботи в цьому плані запропонував відомий педагог 
І.П. Волков. Таких творчих кімнат може бути багато, стільки, скільки в ВУЗі педагогів. Тому може бути, 
зокрема, й кімната поетів і письменників істориків, фізиків і т. д. Для творчих кімнат не треба спеціальним 
приміщень, цю роль може виконувати будь-який навчальний кабінет у післяурочний час. 

У практиці вищої школи є багато форм роботи з обдарованою молоддю, які цікавляться проблемами 
соціуму. Залежно від віку, рівня розвитку, організаційні форми соціально-педагогічної роботи дуже 
різноманітні. Проблематичний вечір – це одна з важливих форм. До таких вечорів треба довго і старанно 
готуватися, залучати до їх організації і проведення студентів. Види проблематичних вечорів 
найрізноманітніші: вечори, присвячені ювілеям, датам, подіям, актуальним сучасним проблемним темам, 
вечори обговорення проблем сучасної молоді, студентські вечори  та ін. Читацькі конференції 
практикуються з метою широкої пропаганди сучасності, більш поглибленого вивчення певної соціальної 
проблеми, п6едагогічної проблеми і т. ін. Не менш важливим засобом розвитку активності, збагачення 
знаннями є екскурсії. Вони допомагають глибше ознайомитися з місцями, де жили й працювали видатні 
діячи, з пам'ятками мистецтва, історичними музеями і т. ін. Інтерес спонукає студентів до створення 
літературних альманахів, журналів, газет, виставок. Саме тут криється можливість студентів показати, 
виявити свою власну художню і організаторську творчість, а педагогу – підтримати і заохотити її. 

В основу нашої моделі роботи з обдарованими студентами були покладені такі принципи: 
а)особистісноорієнтованого виховного впливу в процесі дидактично-творчої діяльності; б) принцип 
сприяння самореалізації обдарованих студентів у навчально-виховному процесі та опори на потенційні 
можливості обдарованого індивіда; в) диференційованого та індивідуального підходу; г) цілеспрямованості 
та системності виховного впливу в процесі дидактично-творчої діяльності; д) гуманізму та захисту прав 
обдарованої молодої людини; е) принцип расової, етнічної, культурної та класової толерантності; 
ж)принцип добровільної участі в програмі на засобах етнонаціональності.  

Капська А.Й. стверджує, що гуманістичний ідеал - самоцінність особистості – визначає зміст і 
призначення цієї діяльності, а її цінності тією чи іншою мірою відображають визнання гармонії суспільних і 
особистих інтересів, пріоритету загальнолюдських цінностей (істина, здоров’я, мир, милосердя, добро, 
допомога іншій людині тощо). У зв"язку з цим основним завданням соціально-педагогічної роботи є 
налагодження балансу між відповідальністю суспільства перед особистістю і особистістю перед 
суспільством.[2, 20–21]. Фахівець в області соціальної педагогіки покликаний інтегрувати, усувати 
роз'єднаність у діяльності всіх соціальних інститутів не взагалі, а на конкретно особистісному рівні. На 
основі медико-педагогічної й соціальної діагностики особистості, її мікросередовища він домагається того, 
щоб усі, хто причетний до цієї роботи, виходили б із загальних цілей і завдань, єдиного критеріального 
підходу, консолідували свої сили в наданні суспільної допомоги. 

Отже, готувати майбутніх фахівців – соціальних педагогів – треба  поступово, оскільки 
висококваліфікованим педагогом може стати той, хто виявляє інтерес нахил до навчання. Мало прочитати 
книги з педагогіки та психології, та методики. Практика дасть можливість судити про придатність до 
соціально-педагогічної роботи студента, майбутнього фахівця. Тому викладачі-предметники мають 
можливість перевірив соціально-дедактичну обдарованість студента, дати можливість збагатити її. 
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Подальший розвиток нахилів до соціально-педагогічної діяльності може йти кількома шляхами: шефство 
старшокурсників над молодшими курсами, участь їх у найрізноманітніших заходах,  проведення виховних 
соціально-педагогічних  заходів, акцій, проектування соціальних проектів, навчально-наукова діяльність. 
Нарешті, роль сучасного соціального педагога (на соціально-педагогічній практиці) дасть студенту  певний 
педагогічний досвід і підтвердження його соціально-педагогічних інтересів застосовуя свої обдаровані 
здібності. 
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Наталія ЧИПИЛЕНКО 

ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО 
ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

Людина така, яке її уявлення про щастя. 
В.О. Сухомлинський. 

Завершальним етапом навчального процесу в закладах професійної освіти є працевлаштування 
випускників за набутою спеціальністю з подальшою трудовою діяльністю за фахом або переходом на вищу 
щаблину кар’єрних сходинок. За радянської системи освіти отримання диплому про закінчення навчання 
було достатньо, щоб отримати робочі місця всім майбутнім фахівцям. На сучасному етапі розвитку 
суспільства така практика здебільшого відійшла в небуття. Нині кожен випускник має самостійно знаходити 
собі роботу. Ця позиція пов’язана з рядом причин: 

- кількість професійних навчальних закладів різко зросла за рахунок появи приватних закладів освіти, 
відділень, філій тощо; 

- майбутні професії нерідко вибирають за «престижністю», а не за потребою ринку праці, тому 
кількість випускників за деякими спеціальностями перевищують попит, а пропозицією користуються зовсім 
інші фахівці, яких на відповідний момент готують у меншій кількість від потрібної; 

- у зв’язку з інтенсивністю розвитку суспільства запити на відповідних фахівців ринку праці 
змінюються пришвидшеними темпами – навчальні заклади не встигають переорієнтовуватися на 
задоволення потреб роботодавців; 

- роботодавці хочуть бачити своїх майбутніх працівників вже з певним досвідом роботи, і 
суспільство отримує в цьому випадку парадокс: для набуття досвіду роботи потрібен досвід роботи.  

Незважаючи на ці труднощі «перехідного» періоду, – це не підстава, щоб випускникам закладів 
професійної освіти «опустити руки». Знайти адекватну отриманій професії роботу непросто. Для цього 
потрібно першочергово справити відповідне враження на роботодавця, необхідно презентувати себе як 
фахівця і створити свій позитивний професійно-особистісний образ – імідж. Ось тоді, як завжди, очікування 
здійснюються. 

Спробуємо розібратися, що для цього потрібно. Спочатку з’ясуємо, що ж таке імідж.  
Одним із важливих аспектів загального сприйняття та оцінки людини є враження, яке вона справляє на 

оточення, або формування позитивного сприйняття себе іншими людьми. Найчастіше це не залежить від 
бажання самої особи, оскільки власний образ є об’єктивним явищем і відіграє істотну роль в оцінці не лише 
людини, а й будь-якого соціального явища чи процесу. 

У сучасному світі застосування терміна «імідж» набуло широкого значення в різноманітних галузях 
суспільства. Відповідно у фаховій літературі поняття «імідж» багатопланове, що відображає специфіку 
цього явища. Наприклад, в підручниках із соціології права імідж трактують як «…узагальнену, емоційно 
забарвлену в особистій і суспільній свідомості форму відображення правової дійсності у вигляді комплексу 
уявлень щодо законів і методів соціально-правового впливу» [1]. А.Б. Звіринцев, фахівець з розробки 
комунікативних технологій, під іміджем розуміє «…відносно стійке уявлення про будь-який об'єкт» [2]. 
В.М. Шепель, фахівець у галузі соціології, управління та іміджелогії, визначає імідж з позиції 
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«…індивідуального вигляду чи ореолу, створюваного «засобами масової інформації, соціальною групою або 
власними зусиллями особистості з метою привернення до себе уваги» [2]. Ф. Котлер, фахівець у галузі 
маркетингу вбачає імідж як «…сприйняття компанії чи її товарів суспільством» [3].  

Поділяючи погляди вищезазначених спеціалістів, дотримуємося того погляду, відповідно якого під 
іміджем можна розуміти не тільки відображення в індивідуальній чи масовій свідомості «тих чи інших 
характеристик об'єкта або явища», а й наявність набору атрибутів зовнішнього та внутрішнього вияву 
особистості. Саме цим набором має оволодіти фахівець, щоб отримати жадану роботу. 

Метою цієї статті є розкриття загальних підходів до формування особистісно-професійного іміджу в 
світлі ідей В.О. Сухомлинського та розкриття взаємозалежності результатів цієї діяльності від усвідомлення, 
бажання і докладання зусиль майбутніх фахівців.  

Як відомо, формування іміджу відбувається на основі об'єктивних характеристик діяльності окремої 
особистості. Він може творитися як природним чином (результат діяльності індивіда), так і в результаті 
цілеспрямованої діяльності із застосуванням спеціальних соціо- й психотехнічних засобів і технологій. 
Прикладами такої діяльності є цілеспрямоване створення іміджу «зірок», політиків, громадських діячів і 
т.н., що для майбутніх фахівців поки що менш актуально. 

Сьогодні існує багато різних підходів розуміння механізмів формування іміджу. У загальному плані 
виділимо три основні: 

Перший підхід, як уже відмічалося вище, полягає у формуванні іміджу природним чином, як результату 
діяльності індивіда. За цим підходом спеціаліст привертає до себе увагу своєю працею, професійними 
досягненнями. Поступово створюється бажаний позитивний імідж працівника. На нашу думку, він найбільш 
ефективний. Треба зазначити, що такий підхід тимчасово неприйнятний, оскільки, насамперед, випускник 
має опікуватись тим, щоб справити гарне перше враження при прийомі на роботу, а вже опісля має 
підкріплювати це враження своїм трудовими здобутками, тобто продовжити формування іміджу природним 
чином. 

Другий підхід розглядає формування іміджу як мистецтво «…переконувати людей, впливати на їхні 
думки, підтримувати готовність до необхідних змін» [2]. Звісно, кожен випускник має оволодіти цим 
мистецтвом. Треба зазначити, що цей підхід не зовсім прийнятний, оскільки розглядає тільки формування 
зовнішнього іміджу, наділяючи фахівця необхідними теоретичними та практичними знаннями впливу на 
інших людей через зовнішні атрибути. 

При третьому підході формування іміджу спирається на застосування науково обґрунтованих і 
перевірених на практиці технологій. Реалізація такого підходу передбачає здійснення ряду послідовних 
етапів: 

- визначення стратегії даного виду діяльності; 
- вибір необхідних технологій; 
- реалізація конкретних психотехнік.  
Вирішальне значення тут має правильне визначення стратегії. Воно ґрунтується на вмінні мислити в 

міжособистісному просторі, прогнозуючи реакції інших людей і співвідносячи свої дії з цими реакціями. 
Саме такий підхід має бути визначальним. Для цього необхідна як самостійна праця, так і відповідне 
навчання в рамках навчального процесу в закладі професійної освіти. На жаль, сучасні навчальні заклади, 
які готують фахівців з різних спеціальностей, майже не займаються розв’язанням проблеми формування та 
створення позитивного іміджу для працевлаштування і для подальшого кар’єрного зростання. У більшості 
випадках відсутні програми спецкурсів з відповідним змістом і наповненням годин. 

Імідж умовно поділяють на зовнішній і внутрішній, маючи на увазі, що внутрішній більш значущий, 
має пряму проекцію на зовнішній. Лише при гармонії внутрішнього та зовнішнього аспектів іміджу можна 
досягти успіху. Спробуємо розібратися, за допомогою яких чинників формується внутрішній імідж. Для 
цього звернемося до праць відомого педагога В.О. Сухомлинського. Червоною ниткою через усі його 
роботи проходить, що для створення позитивного образу фахівця необхідно: 

1) любити справу, котру вибрав як професію; 
2) мати високу професійну кваліфікацію у цій галузі; 
3) мати високі моральні якості, згідно з духовними цінностями суспільства та загальноприйнятими 

культурними нормами; 
4) здійснювати творчий підхід до організації трудової діяльності. 
Звичайно, всі ці вимоги він адресував педагогам, але, за нашим переконанням, їх можна співвідносити з 

фахівцями будь-якої трудової сфери. Василь Сухомлинський один з перших серед вітчизняних педагогів, 
вдало об'єднав ідею всебічного розвитку особистості з ідеєю гармонійного розвитку суспільства. А його 
розробки в аспекті гармонізації сімейного виховання до цього часу вважаються безцінним даром людству.  
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Спираючись на праці великого педагога, можна виділити декілька порад, які мають на меті формування 
внутрішнього іміджу, що дає змогу проектувати його на зовнішній образ і позитивно подати себе як 
майбутнього спеціаліста. 

Перша з порад великого Майстра чи не найголовніша – це важливість бути Людиною. Ти не будеш 
гарним інженером, лікарем, продавцем, якщо не будеш доброю людиною. Щоб повністю віддаватись своєму 
покликанню, фахівець повинен позитивно до цього ставитись, любити свою роботу. Люди не будуть 
поважати особу, якщо вона сама не розумітиме важливості своєї справи. «Задумайтеся про свою долю. 
Тільки той може стати справжньою людиною, хто дивиться вперед, визначив, що йому треба зробити за свої 
роки», – пише В.О. Сухомлинський [4, 611]. І з цим важко не погодитися, тому що погляд наперед потребує 
душевних зусиль, внутрішньої дисципліни, самодостатності та самовдосконалення аби досягти бажаного 
майбуття.  

Друга порада – знайти свої покликання. Реалії сьогодення такі, що вибір професії відбувається не 
завжди свідомо: під впливом порад батьків, друзів, телебачення, «моді» та інших факторів. У віці 15–
17 років юнь залежить від оточуючого світу і не сприймає себе об’єктивно, має невеликий життєвий досвід, 
тому не завжди прислуховується до свого внутрішнього світу або ще не визначилась. Усе це нерідко 
призводить до того, що молода людина вступає у заклад професійної освіти неусвідомлено, не відчуває 
власного покликання до професії, як фахівець вона не сприймає свою роботу  адекватно, байдуже до неї 
ставиться. Врешті, змінює напрямок своєї діяльності, при цьому нічого не вклавши, нічого не досягнувши 
або працює без вогника. Про який імідж може йти мова? Великий педагог вважає, що «…покликання – це 
кінець кінцем найголовніша підвалина особистісного щастя, основа гармонійного поєднання особистої 
радості і громадської гідності людини» [4, 168], але при цьому «…без праці не знайдеш покликання. Щоб 
знайти улюблену працю … треба полюбити її, розкритися в ній» [4, 171]. Важка не погодитися із цією 
слушною думкою. 

Порада третя – любов до праці. Сухомлинський стверджує, що «…почуття любові до праці 
пробуджується тоді, коли людина вже вклала в неї часточку своєї душі, свого серця, коли вона в результатах 
бачить втілення самої себе, своєї гідності, честі, гордості» [4, 172]. Праця таїть у собі величезну силу. Якщо 
особистість уклала певні зусилля в працю і пережила у зв'язку з цим особисту радість, вона, не може стати 
недоброю людиною. Важливим моментом у системі трудового виховання В. О. Сухомлинського є і 
положення про те, що праця дає змогу найбільш повно й яскраво розкрити природні завдатки та схильності 
фахівця: «Праця – основа всього мудрого і прекрасного на землі. Хто не знає джерела своїх духовних благ, 
той живе порожнім, беззмістовним життям» [4, 611]. Потрібно думати не тільки про те, що він може дати 
для суспільства, а й про те, що праця дає особисто йому. В кожному дрімають задатки якихось здібностей. 
Вони як порох: щоб запалити, необхідна іскра. «Природа обдаровує кожну людину тільки задатками – 
анатомо-фізіологічними передумовами якогось широкого кола діяльності, – вважає педагог, – немає 
людини, в якої б не було ніяких здібностей, в якої б руки ні до чого не лежали» [4, 169-170]. Основу 
гармонійного розвитку особи Сухомлинський убачає у нерозривному зв'язку трудового виховання з іншими 
сторонами виховання – етичного, естетичного, інтелектуального, фізичного. Праця, люди і краса 
з'єднуються в одне ціле, і це приносить людям радість і тому, що воно прекрасне, і тому, що їхня робота 
комусь принесла радість творіння краси. Творіння добра входить у духовний світ: тільки разом – праця, 
розум, добро, краса. Окремо їм у душу не проникнути. 

Четверта порада – культура мовлення. Сьогодні спостерігається гостра суперечність між професійними 
вимогами до логічної побудови, грамотності, емоційної виразності мовлення фахівця при роботі із 
клієнтами та реаліями масової практики. Інколи спостерігається навіть низький рівень мовленнєвої культури 
працівників засобів масової інформації, міністрів та депутатів, що є однією з причин низької культури 
мовлення населення, бо ж слугують для інших зразком. На це В.О.Сухомлинський звертає особливу увагу, 
тому що культура мовлення людини є одночасно i показником загальної та професійної культури, i засобом 
для її вдосконалення. Убогість словникового запасу, обмеженість засобів виразності слова свідчать про 
низький рівень духовного життя особистості, що, безумовно, негативно впливає на соціальний поступ. 
«Оволодіння рідною мовою визначає багатство, широту інтелектуальних і естетичних інтересів 
особистості, – говорить великий педагог, – усе це великою мірою визначається мовною культурою в 
широкому значенні цього поняття – культурою правильного точного бачення людських взаємин, культурою 
розуміння ролі своєї особистості в системі цих взаємин» [5, 96]. 

П’ята порада – необхідність створення власного, неповторного іміджу через систему якостей, 
здібностей, рис характеру, психічні утворення. Мотивація створити свій позитивний імідж фахівця 
характеризується потребою особистості та прагненням професійного самовдосконалення та 
самоутвердження. Вона може інтерпретуватися як бажання досягнути визначених результатів, прагненнями 
до змін, усвідомленням певних переваг, можливих при реалізації власного іміджу. Вольові якості 
особистості виступають тут одним із важливих компонентів. Під професійною компетентністю ми 
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розуміємо всі професійно-важливі ознаки майбутнього фахівця. Наявність інтелектуально-евристичних 
пізнавальних здібностей у поєднані з креативністю, розвинених процесів мислення, пам'яті, уяви, фантазії, 
здатність до самонавчання і самовиховання та інше. Наявність уяви, яку особистість розвиває, виступає як 
зовнішнє розкриття особистісних якостей та показує її ділові та людські характеристики. Харизматичні 
властивості спеціаліста об’єднують усі індивідуальні ознаки, котрий здатні презентувати власний імідж, що 
вигідно відрізняє носія від інших.  

Порада шоста – привчати себе до самодисципліни та відповідальності за власні вчинки. У педагогічній 
системі В.О. Сухомлинського відповідальність постає у найвищій формі, органічно поєднуючи 
громадянськість і совість. На думку педагога, «совість» є центральним утворенням у свідомості людини, 
внутрішнім механізмом, що детермінує напрям становлення індивіда як особистості, зокрема, розвиток його 
моральності. Відповідальність, за його оцінкою, повинна насамперед бути перед своєю совістю, перед цим 
неспокійним і суворим стражем розуму. В.О. Сухомлинський характеризує відповідальність, як здатність 
особистості самостійно формулювати моральні обов’язки, вимагати від себе їхнього виконання і 
здійснювати самооцінку та самоконтроль. Відповідальність суттєво розширює сферу втручання особистості 
в оточуючий світ і стверджує ідею особистої відповідальності за все, що створено народом. 
В.Сухомлинський розглядає відповідальність як здатність особистості самостійно формулювати обов’язки, 
виконувати їх і здійснювати самооцінку та самоконтроль. [6].  

Сьома порада – бути вимогливим до себе, що як, наслідок сприяє самовдосконаленню особистості. У 
розвитку особистості першорядного значення В.О. Сухомлинський надає розумовому вихованню. Він 
небезпідставно вважає, що невігласи небезпечні для суспільства, незалежно від того, освічені вони чи ні. 
Вони не можуть бути щасливими самі й завдають нещастя іншим. Розумова вихованість, на думку 
Сухомлинського, нерівнозначна обсягу набутих знань: «Уся суть у тому, як відбувається життя знань у 
складній і багатогранній діяльності людини» [5, 92]. 

Порада восьма – опановувати моральні цінності та володіти культурою поведінки. Сухомлинський 
стверджує, що «…моральні цінності – це не абстрактні істини і мертві принципи. Моральні цінності – це 
плоть і кров живих людей, це трепетне биття гарячого серця, це щастя життя людини в ім’я щастя людства, 
це радощі і страждання» [4, 260]. Основою морального виховання особистості, показником його моральної 
зрілості, на думку педагога, є ідеал Батьківщини. Моральна вихованість, духовне благородство людини в 
роки отроцтва досягаються тим, що людина бачить світ через свій обов’язок перед Батьківщиною; 
найдорожчою для неї святинею є честь, слава і незалежність Батьківщини. Моральна вихованість людини 
неможлива без засвоєння нею відповідних моральних знань: «Дитина робить погане не завжди тому, що її 
вчать робити погане, а частіше тому, що її не вчать робити добре» [5].  

Дев’ята порада – потяг до самовиховання особистості. На думку Сухомлинського, найбільш яскравим 
результатом виховання є те, що людина почала думати сама про себе, задумалась над питанням: що є у мене 
доброго і що є ще погане? «Виховання, що спонукає до самовиховання – це і є, за моїм глибоким 
переконанням, справжнє виховання», – пише він у статті «Виховання і самовиховання» [4, 231]. Щоб 
спонукати особистість до самовиховання, необхідно, передусім, учити її пізнавати себе й виховувати себе. 
Девіз самовиховання добре виражений у словах Ф.М. Достоєвського: «Знайди себе в собі, підкори себе собі, 
оволодій собою». Виховання почуттів, дисциплінування думки й волі, вироблення й урівноважування 
характеру – усе це, як стверджує Сухомлинський, людина повинна робити сама, пізнаючи себе й 
оволодіваючи собою [4]. Самовиховання потребує дуже важливого, могутнього стимулу – почуття власної 
гідності, поваги до самого себе, бажання стати сьогодні кращим, ніж учора. Великий педагог зазначає: «Ми 
маємо справу з найскладнішим, неоцінним, найдорожчим, що в житті, - з людиною. Від нас, від нашого 
вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і 
роль у житті, її щастя» [7, 420]. Ці рекомендації можуть допомогти при створенні особистісного іміджу, 
тобто сформувати позитивне сприйняття себе як неповторну особистість, як безцінний божий дар.  

Інакше кажучи, формування внутрішнього іміджу, що дає змогу проектувати його на зовнішній образ і 
позитивно представити себе як майбутнього спеціаліста в ракурсі комендацій В.О. Сухомлинського можна 
подати так: по-перше, бути Людиною та знайти свої покликання; по-друге, любити працю і себе в праці; 
розвивати свою культуру мовлення, створювати власний, неповторний імідж через систему якостей, 
здібностей, рис характеру та психічні утворення; привчати себе до самодисципліни та відповідальності за 
власні вчинки; бути вимогливим до себе, що як наслідок сприяє самовдосконаленню особистості. 

Зазначене вище вимагає, у свою чергу, показати, що важливим параметром стає не лише те, у що вірить 
людна, а й те, чому він у це вірить. «Будьте самим собою, але не перестарайтеся». Це означає, що 
формування іміджу відбувається більш природно й органічно, якщо задіяні якості, дійсно властиві 
особистості, отже, не треба вдаватися до якихось спеціальних зусиль для їхньої демонстрації. Але водночас 
не можна втрачати почуття міри. Річ у тому, що «природне» поводження людини таїть у собі й небезпеку, 
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оскільки в найнесподіваніший момент може висвітлити ті притаманні їй якості, що негативно позначаться 
на сформованому іміджі. 

Відзначимо, що реалії сьогодення складаються таким чином, що для майбутнього фахівця з’являється 
шанс презентувати свої творчі здібності та ділові якості при працевлаштуванні. Практика сучасного ринку 
праці свідчить, що ці якості дають найбільшу віддачу, з’являється позитивне уявлення про молодого 
спеціаліста й тоді його можуть увести в сучасний діловий світ.  

Саме діловий імідж дає змогу створювати враження про людину як про фахівця. Це його зовнішня 
«вивіска». Діловий імідж слід уважати важливою складовою культури спілкування, а володіння ним – 
суттєвою особистісною та професійною характеристикою кожної людини. 

Сучасна концепція модернізації української освіти передбачає завдання підвищення професійної 
майстерності, якості підготовки спеціалістів у навчальних закладах. Особливі вимоги ставляться до 
вдосконалення методики навчання студентів, засвоєнню досягнень суспільних наук, що формують у 
молодих дипломованих спеціалістів уміння переконливо та з захопленням спілкуватися з людьми з приводу 
життєвих трепетних питань, створення атмосфери довіри, любові та злагоди. Це допомагає ще в стінах 
закладу професійної освіти створювати діловий імідж. Не менш важливий при працевлаштуванні зовнішній 
імідж, як-от: комплексність та індивідуалізація при поєднанні всіх елементів зовнішнього образу, 
дотримання постійності у вияві певних характерних ознак зовнішності, дотримання правил культури й 
етикету, єднання особистісного та дієвого, що передбачає самовдосконалення особистості в умовах певної 
діяльності.  

Виходячи з вищевикладеного, можна запропонувати деякі способи ефективного формування 
позитивного професійно-особистісного іміджу майбутнього фахівця в закладах професійної освіти: 

1) поліпшити базову підготовку студента – майбутнього фахівця підприємства. Вже на студентській 
лаві повинен формуватися образ фахівця. Для цього потрібно проводити підготовку фахівця за 
індивідуальним навчальним планом з урахуванням не лише вимог ринку праці, а й, як ідеальний варіант, 
запитів конкретної фірми. Це дає можливість отримувати не «початковий матеріал» з дипломом у кишені, а 
молодого фахівця під певні запити тієї чи іншої організації; 

2) розробити відповідний спецкурс з ділової української мови та техніки і культури спілкування разом 
із викладачами-філологами. Для досягнення найбільшого ефекту можна запроваджувати мовленнєві 
конкурси між групами різних факультетів, різних курсів. Цей спецкурс може бути компонентом 
багатоаспектного навчального комплексу з основ іміджології, який передбачає оволодіння всіма елементами 
зовнішнього іміджу – індивідуальний стиль одягу, своєрідність жестикуляції, міміки, пантоміміки, ходи, 
постави, індивідуальні зачіска, макіяж, аксесуари тощо. Причому, важливо вводити у вивчення як 
теоретичний матеріал, так і практичне відпрацювання, яке може здійснюватися у формі тренінгу, 
практикуму; 

3) створити «Клуб молодіжної моди». Із студентами можна проводити різні конкурси, наприклад 
«Ділова пара», «Містер елегантність», «Бізнес-леді» тощо. Для оцінювання вмінь втілити теоретичні знання 
на практиці можна запросити директорів фірм, організацій тощо, а також фахівців з підбору персоналу; 

4) створити «Клуб етикету». Практика показує, що студенти добре знають правила етикету теоретично 
й майже ніколи не демонструють його на практиці. У навчальних закладах можна запропонувати проводити 
тижні «Клубу етикету». Протягом цього часу студенти повинні продемонструвати всі свої набуті етичні 
навички.  

5) проводити відповідні психотренінги. Психологічна служба навчального закладу розробляє і 
проводить у постійному режимі комплекс тренувальних занять;  

6) проводити на заняттях публічні виступи, диспути. Як відомо, багато людей мають відчуття страху 
перед аудиторією. Саме тому на заняттях викладач може впроваджувати інтерактивні методи роботи, 
презентації, семінари з дискусіями тощо; 

7) на методичних об’єднаннях викладачів здійснювати роботу з формування особистісно-професійного 
іміджу студентів на кожному занятті;  

8) взаємодіяти з центрами зайнятості та з роботодавцями, проводити так звані ярмарки вакансій, де 
випускники можуть яскраво розкрити свої потенційні можливості, ділові якості, професійну компетентність 
і цим самим справити відповідне враження на майбутнього роботодавця; 

9) необхідно постійно вдосконалювати навчально-виховний процес у закладах освіти в інтересах 
кожного майбутнього фахівця і в цілому з розвитком нової державності України. Це потрібно, оскільки 
зростання науково-технічної інформації за останні роки змінюються частіше, відбувається збільшення вимог 
до якості навчання молоді. Людині потрібно оволодіти різноманітними професійними компетенціями, 
постійно самовдосконалювати, підвищувати свої універсальні кваліфікації.  

Завершаючи статтю, зазначимо, що грані проблеми – формування іміджу майбутнього спеціаліста – 
надзвичайно широкі й різноманітні, саме тому неможливо дати вичерпну відповідь на питання стосовно 
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механізму створення зовнішньої та внутрішньої привабливості й особистісної комунікабельності. На 
практиці виникає так багато ситуацій, що для кожної з них не можна заздалегідь регламентувати зовнішній 
вигляд й особистісну поведінку. У цій статі пропонуються загальні рекомендації й практичні поради за 
змістом позитивного іміджу фахівця на основі творчої спадщини В.О. Сухомлинського. Праці педагога-
класика актуальні в сьогоденні, а це значить, що запропоновані рекомендації можна застосовуватися на 
практиці при роботі з фахівцями, які живуть у країні, де тільки починають встановлюватися певні правила 
ділового світу. Входячи в європейський простір, адаптуючи їхні вимоги до нашого суспільства, ми маємо 
навчити молодь мистецтва самопрезентації, основ іміджології для успішного влаштування і не менш 
успішної їхньої професійної діяльності. 
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Інга ШЕВЧЕНКО  

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 
В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. 

Постановка проблеми. На етапі виникнення інтелектуально-інформаційної цивілізації ХХІ століття 
необхідні нові підходи до формування професійної культури майбутнього вчителя. Це зумовлено як 
розвитком і впровадженням у практику форм інноваційного навчання, так і потребою у збільшенні 
значущості креативної, проектно-технологічної підготовки фахівців. 

Сьогодні школа не виконує одного з головних своїх завдань – передачу учням досвіду ціннісно-
естетичного ставлення до дійсності. Ця ситуація приводить  до зниження, примітивізації і нівелювання рівня 
якості й культурних орієнтацій школярів. В умовах значного розширення масштабів взаємодії, збереження 
соціокультурного простору підвищення професіоналізму педагогічних кадрів пов’язане з реалізацією 
принципів взаємозв’язку традицій та інновацій. Зросла динаміка інноваційних процесів у  формуванні 
культури майбутнього вчителя приводить до розуміння необхідності їхнього системного, цілісного 
вивчення, уведення нових понять. Очевидно, що нововведення вимагають всебічного вивчення на основі 
інтеґрації різних дисциплін: педагогіки, психології, естетики, етики, філософії, соціології, культурології. 
Виходячи з цих позицій, ми розглядаємо поєднання двох самостійних областей – інноваційної педагогіки та 
професійної культури.  

Таким чином, упровадження нових технологій у вищих навчальних закладах повинно відбуватися 
паралельно з формуванням у майбутнього вчителя професійної культури як загальнолюдської та 
національної ціннісної основи освіти. Завдання підготовки педагогічних кадрів, що відповідають сучасним 
вимогам, актуалізують проблему вивчення інноваційного педагогічного досвіду в контексті формування 
професійної культури сучасного вчителя. Отже, метою цієї статті є вивчення впливу педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського на формування професійної культури особистості вчителя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальне значення та гуманістична сутність учительської 
професії завжди привертали увагу вчених, культурних і громадських діячів. Аналіз розвитку філософської, 
психолого-педагогічної наукової думки з античних до новітніх часів засвідчує, що погляди на педагогічну 
діяльність та її критерії мають різнобічні тенденції. Більшість досліджень зосереджують увагу на визначенні 
та аналізі вимог до вчителя, які є основою для визначення змісту підготовки до професійно-педагогічної 
діяльності.  

На важливі якості особистості, зумовлені природними нахилами до праці вчителя, “природовідповідність”, 
“сродність”, педагогічні здібності вказують видатні вчені-педагоги Я.А. Коменський, А. Дістервег,  О. Духнович,  
Г. Сковорода, Л. Толстой, Ш. Фур’є. Так, Я.А.Коменський наголошував, що вчителі “повинні бути не тільки 
керівниками своїх вихованців, але й друзями”, вказував на важливість у вихованні особистого прикладу вчителя: 
“Учителі повинні  піклуватися про те, щоб бути для учнів у їжі й одязі зразком простоти, у діяльності – 
прикладом бадьорості та працьовитості, у поведінці – скромності та благопристойності, у мовленні – мистецтва 
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розмови й мовчання, тобто бути зразком розсудливості в особистому та громадському житті” [1; 599 – 600]. У 
“Великій дидактиці” серед необхідних для вчителя якостей учений визначає освіченість, моральність, благочестя. 

На думку німецького педагога А. Дістервега, добрий вчитель повинен досконало володіти своїм предметом, 
любити свою професію і дітей, “діяти культуровідповідно”. Справжній учитель твердо й неухильно втілює свої 
педагогічні принципи, ніколи не відступає від своїх вимог, володіє такими “потрібними якостями”, як жвавість, 
рухливість, бадьорість, радість з приводу найменших дитячих успіхів, усвідомлення достоїнства та значення 
своєї професії, широкі знання з психології, антропології тощо. У статті “Про шкільну дисципліну та її відношення 
до навчання” педагог обґрунтував основні вимоги до професійної діяльності вчителя: ”У будь-якому 
справжньому навчанні об’єднані три фактори: знання справи (об’єкта), любов до справи та учня (суб’єкта), 
педагогічні здібності (суб’єктивно-об’єктивний метод). Ці три сторони навчання об’єднуються у єдине 
гармонійне ціле в особі вчителя, який здійснює на учнів потрібний вплив, внаслідок чого вони набувають знань з 
предмета, любові до нього, волі й сили для досягнення істини та служіння їй” [2; 263].  

Г. Сковорода у своїх творах розкрив вирішальну роль учителя, його діяльність у справі виховання молоді. 
Учитель повинен бути людиною глибокого розуму, високої моралі, ставитися з повагою, любов’ю, довірою до 
своїх вихованців, мати “спорідненість” з педагогічною діяльністю, бути людяним, чуйним, гуманним, чесним, 
щоб відповідно формувати в юнацтва шляхетні якості, збудити їхню свідомість, навчити самопізнання, 
ґрунтуючись на їхніх природних здібностях, нахилах [3]. 

Й.Г. Песталоцці, Й.Ф. Гербарт та інші визначають  найнеобхіднішими в професійній діяльності знання 
вихователем своєї справи, педагогічні вміння, педагогічну техніку, приділяючи менше уваги природним нахилам. 
Так, Й.Г.Песталоцці в праці “Погляди, досліди і засоби, які сприяють успіху природовідповідного методу 
виховання” писав про важливість професійної підготовки вчителя: “…Природа дає … тільки природжені задатки 
навіть людині з  найвищим розумом і найкращим серцем, а люди повинні розвинути, оживити і сформувати ці 
необхідні рідкісні задатки…” [4, 156]. Він визначає такі якості істинного вчителя, як любов до дітей, мудрість і 
невинність душі, вміння завоювати довіру юних і старих, прищепити своїм учням любов, порядок, самовладання, 
здатність розгледіти, чим може стати дитина в майбутньому і з допомогою школи твердо і любовно повести дітей 
до свого покликання. Такий учитель, на думку Й.Г. Песталоцці, буде здатний “… піднести вище духовний рівень, 
… розвинути в молоді сили й здібності, спонукати молодь до нового способу мислення і дій” [4, 154]. 

Й.Ф. Гербарт у своїх лекціях з педагогіки постійно звертав увагу на особистість вихователя, його роль у 
вихованні юнацтва. Визначаючи якості добре підготовленого вихователя, він наголошував насамперед на вмінні 
поводитися з дітьми будь-якого віку й характеру. Вихователь, безперечно, має бути обізнаним у різних галузях 
наук, зокрема у філософії, психології, методиці. Через роздуми керівник молоді готує себе, свою душу, голову, 
серце до правильного відчуття та оцінки педагогічних явищ. Наставник молоді  – це поміркована людина, яка не 
порушує радісного дитинства, зберігає індивідуальність вихованця. 

Значний досвід щодо підготовки вчителя-гуманіста нагромадила  вітчизняна педагогічна думка. Інститут 
учительства в Україні найінтенсивніше почав формуватися наприкінці ХVІ століття, коли виникли початкові 
навчальні заклади і школи вищого типу – братські школи у Львові, Луцьку, Кам’янець-Подільському, Дрогобичі 
та інших містах. Братство особливо вимогливо ставилося до морального обличчя та поведінки вчителя. Учителем 
братської школи могла бути тільки людина високих знань і доброчесного життя. У статуті Львівської братської 
школи зазначалося, що “Дидаскал, або вчитель цієї школи, має бути благочестивий, розсудливий, 
смиренномудрий, лагідний, стриманий, не п’яниця, не блудник, не хабарник, не гнівливий, не заздрісний, не 
сміхотворець, не лихослов, не чародій, не басносказатель, але прихильник благочестя, в усьому являючи  взірець 
добрих діл” [5, 60]. У таких чеснотах, як їхній учитель, повинні перебувати й учні. 

Видатні діячі братських шкіл Лаврентій і Стефан Зизанії, Іван Вишенський, Кирило Ставровецький, Памва 
Беринда, Єпіфаній Славинецький, Симеон Полоцький та інші велику роль у формуванні особистості відводили 
вихованню, наголошували на значенні прикладу батьків і вчителів. Так, К.Ставровецький висуває до вчителя такі 
вимоги: не лінуватися вчити інших, передавати іншим здобуті знання, бути терплячим, наполегливим, сприяти 
розвитку талантів у суспільстві. У виданому 1627 року словнику “Лексикон славеноросский і імен тълкованіє” 
відомий просвітитель Памва Беринда називає вихователя педагогом, дітотворцем, пестуном. 

Цінним є внесок у розвиток педагогічної освіти видатних українських письменників. У статтях і творах 
прогресивних педагогів, науковців, громадських діячів, письменників Х. Алчевської, П. Грабовського, 
О. Духновича, І. Котляревського, М. Коцюбинського, Лесі Українки, Т. Шевченка сформульовані такі вимоги до 
особистості вчителя, як доброчесність, віра в необхідність своєї професії, любов до своєї справи, чуйність, 
чесність, простота, серйозність, повага і вимогливість до учнів, уміння володіти собою, зацікавленість у знаннях, 
науці, уміння поводитися з учнями [6]. Зокрема, І. Котляревський визначив свого часу мотиви діяльності 
педагога, закликав гуманно ставитися до дітей, розвивати в них природні здібності.  

О. Духнович рішуче вимагав, щоб кожен учитель “в дітях народолюбіє пробудив і в серцях затвердив любов 
до своєї народності” [7, 25]. Винятково важливого значення він надавав учителям-просвітителям народу. На його 
думку, “Педагогія єсть художество художеств, посему і педагог всіх художников, со взором званія своєго 
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перевищаєт…” [7, 204]. Наставник юнацтва повинен мати нахили, педагогічні здібності, а головне, вчитель – це 
доброчесна, добродійна людина. О.Духнович наголошував, що, окрім викладання наук, “учитель більш за все до 
вдачі учнів дослухатися повинен” [7, 204 – 206]. Особливу увагу просвітитель звертає на особистий приклад 
учителя, “бо юна душа, що бачить у старшого, а особливо в батька – вихователя свого, то й наслідує”. 

Т. Шевченко писав про високе покликання вчителів, які за мету свого життя обирали самовіддане служіння 
народу. Поет виступав за душевну близькість і взаєморозуміння між дорослими і дітьми. Він уважав, що молоде 
покоління необхідно виховувати у вільній і радісній праці, створюючи всі умови для гармонійного розвитку 
особистості. Одночасно він гостро критикував обмеженість і свавілля деяких учителів, які морально і фізично 
калічать дітей. Велику увагу вчительським проблемам у школах Галичини приділяв І. Франко. Питання 
вчительської професії знайшли висвітлення у доробку Марка Вовчка, Лесі Українки, Б. Грінченка та інших [8, 8–16]. 

Таким чином, однією з найголовніших особливостей у системі взаємостосунків “учитель – учень”, 
починаючи з Я.А. Коменського і до нинішнього часу, є гуманізація цієї сфери, що практично простежується в 
переважній більшості наукових розвідок. 

Отримані результати. У сучасних педагогічних дослідженнях простежується кілька напрямків філософії 
освіти, які продовжують та розвивають зазначені раніше гуманістичні концепції – це технологічна педагогіка, 
консервативний підхід, “гуманістична школа” [8]. “Гуманістична школа” як найбільш прогресивний напрямок 
психолого-педагогічної науки, котрий протистоїть авторитарній педагогіці, є нині досить поширеним. 
Представники гуманістичної орієнтації (А. Комбс, Д. Майєрс, А. Маслоу, К. Роджерс, М. Фантіні, Дж. Холт) 
виступають за посилення тенденції максимальної уваги до людини, її інтелектуальної та емоційної сфери. 
Відповідно вчителі піклуються про максимальний розвиток таких індивідуально-психологічних рис і духовно-
моральних якостей, як самосвідомість, допитливість, мужність, упевненість у собі, уява, винахідливість, 
щедрість, уміння співчувати іншим людям тощо. Ці якості забезпечують свободу, гідність і значущість 
особистості. Представники “гуманістичної школи” приділяють велику увагу ролі вчителя, оцінюючи його як 
важіль морального й інтелектуального впливу, що створює сприятливі умови для розвитку особистості.  

Свого часу педагог-гуманіст Я. Корчак велику увагу приділяв формуванню у майбутніх педагогів 
необхідних професійних якостей, якими вважав повагу особистості дитини та її прав, доброзичливість, розумну 
вимогливість до дітей, розуміння і терпимість, прагнення до вивчення особистості вихованця, демократичний 
стиль керівництва дітьми, вміння організувати їхнє життя, гру, навчання, працю; самокритичність і творче 
ставлення до роботи [9]. 

С. Френе, М. Монтессорі вважають, що вчителів слід готувати в новій виховній системі, у центрі якої 
перебуває дитина, що здатна вказати вчителю шлях до власного виховання, якщо навчитися розуміти 
індивідуальність. На думку М. Монтессорі, підготовка повинна йти ймовірніше в бік духу, ніж механічної 
майстерності. У вчителя слід збуджувати інтерес до явищ природи,  до людини. С. Френе для вихователя нового 
типу розробив “Педагогічні інваріанти”, які повинні допомагати кожному вчителеві краще осмислити свою 
позицію і знайти ефективні способи власного саморозвитку і самовдосконалення [8, 50 – 57]. 

У підготовці національних педагогічних кадрів на сучасному етапі важливу роль відіграє вивчення 
спадщини П. Блонського, А. Макаренка, К. Ушинського, С. Шацького.  

П. Блонський указував: “Ми не збираємося навчити студента “всього”, але ми повинні навчити його 
самоосвіти, навчити його самостійно, протягом усього майбутнього життя, коли поряд не буде ні лекторів, ні 
викладачів, вивчити все, що йому потрібне” [10]. 

К. Ушинський завжди вважав, що особистість учителя є вирішальною ланкою педагогічного процесу. У 
працях “Про користь педагогічної літератури”, “Три елементи школи” він зазначав: “ …вплив особистості 
вихователя на молоду душу складає ту виховну силу, яку не можна замінити ні підручниками, ні моральними 
сентенціями, ні системою покарання і заохочення” [11, 29]. “Тільки особистість може впливати на розвиток і 
визначення особистості, тільки характером можна сформувати характер. Причини такого морального 
магнітизування криються глибоко в природі людини” [11, 64]. К. Ушинський вимагав від педагогів 
енциклопедичних знань, творчого пошуку наукових основ діяльності, знання психіки дитини та її індивідуальних 
особливостей, особистої творчості в розв’язанні найскладніших питань практичної роботи, вміння поєднувати 
теорію і практичний досвід.  

У педагогічній спадщині С. Шацького знайшли висвітлення мета, значення, способи і засоби підготовки 
вчителя. У праці “Гострі питання педагогічної освіти” він розкрив систему підготовки, яка функціонує на базі 
навчального закладу як громадсько-педагогічного центру, що нагромаджує внаслідок взаємодії із навколишнім 
середовищем педагогічні явища, вивчає їх, активно на них впливає, обробляє педагогічні матеріали, пропагує 
нові ідеї, керує педагогічною роботою. Важливою є підготовка вчителя через зовнішній бік (програми, наукові 
дисципліни, лектори) і внутрішній (розмови, бесіди студентів, обмін педагогічними враженнями, вплив один на 
одного, створення гуртків, улюблені педагогічні книжки та інше). С. Шацький навчав майбутніх учителів, 
використовуючи методику колективної роботи студентів, указував на важливість поєднання теорії і практики 
через: а) первинне набуття педагогічного досвіду; б) теоретичні знання, побудовані на побачених фактах, явищах; 
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в) постановку нових завдань для практичних робіт; г) нову теоретичну обробку отриманого матеріалу; 
д) завершальний період – синтетичний курс. Він уважав, що педагогічна підготовка повинна запроваджуватися з 
першого курсу, з найпростіших форм для набуття особистого досвіду через безпосереднє зіткнення з 
педагогічною діяльністю [12, 167 – 169]. 

Унікальну “технологію” педагогічної діяльності містить досвід і творчий доробок А. Макаренка. Він 
стверджував, що педагогічна майстерність притаманна не лише талановитим людям. Цієї справи потрібно 
навчити, як і будь-якої іншої. “Майстерність – це те, чого можна домогтися. Будь-який учитель, який 
пропрацював більш-менш довго, – майстер, якщо він не ледар. І кожен з вас, молодих педагогів, буде обов’язково 
майстром, якщо він не залишить нашої справи, а наскільки він оволодіє майстерністю, залежить від особистого 
натиску” [13, 243 – 244]. Вимогливість і шанобливе ставлення до особистості були в основі педагогічного кредо 
А. Макаренка. “Якби хто-небудь запитав, як я можу в короткій формулі визначити сутність мого педагогічного 
досвіду, то я б відповів: якомога більше вимог до людини і якомога більше поваги до неї” [13, 128]. У працях 
А. Макаренка визначені такі професійні якості вчителя: пунктуальність, самовідданість, чесність, працьовитість, 
воля, мужність, цілеспрямованість.  

Одним із перших вітчизняних науковців ХХ століття, хто почав ґрунтовно розкривати зміст та умови 
формування професійної культури вчителя, був В. Сухомлинський. Видатний педагог обумовлював 
розв’язання широкого кола завдань навчально-виховного процесу з усебічним розвитком особистості 
вчителя, формуванням умінь орієнтуватися в різних питаннях науки і практики. Тому на його думку, 
професійна культура вчителя – це особливості вираження його особистості в професійній діяльності: “З 
того, як і чому вихователь виражає себе, дитина робить висновок про те, якими є люди, взагалі, в чому 
полягає добро, в чому ідеал. Отже, необхідно, щоб особистість педагога приваблювала вихованців, надихала 
їх своєю цілісністю, красою ідейно-життєвих поглядів, переконань, морально-естетичних принципів, 
інтелектуальним багатством, працьовитістю” [14, 197].  

В. Сухомлинський залишив у своїй творчій спадщині невичерпне джерело прикладів професійного 
застосування ділових рис учителя. Для нього щира любов до дітей і справжня професійна культура – 
нерозривні поняття. Одна з визначальних рис професійної культури – це “почуття приналежності до дітей…  
виховання почуттів учителя, вихователя є самою суттю будь-якої професійної культури” [15, 243]. 

Учений звертав увагу ще на одну грань професійної культури, а саме на вміння використовувати різні 
методи вивчення учнів, добір навчального матеріалу й на його основі організацію творчого спілкування з 
учнями. Якщо вчитель вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути інтересу до 
теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-наслідкові зв’язки між знаннями 
учнів і своєю професійною культурою. Основою педагогічної діяльності є урок, тому не дивно, що саме 
уроку В. Сухомлинський надавав  виняткового значення в процесі формування професійної культури. Він 
уважав, що урок – дзеркало загальної і професійної культури вчителя, мірило інтелектуального багатства, 
показник його світогляду, ерудиції.  

Не менше уваги В. Сухомлинський приділяв й особистості вчителя. Видатний педагог стверджував, що 
“зміст вчительської професії – це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, 
яке ніколи не припиняється” [16, 420]. На думку вченого, гарний вчитель – це насамперед тонкий психолог, 
здатний помічати найменші емоційні зміни у поведінці свого учня; щоб розпізнати різні психологічні стани, 
потрібна виключно велика професійна культура: “…без міцної психологічної основи немає психологічної 
культури” [15, 386]. Істотною ознакою психологічної культури є додержання вчителем норм педагогічної 
етики, поглиблення гуманістичного аспекту у вихованні школярів.  

Ще однією важливою складовою професійної культури вчителя, недостатній розвиток якої завжди 
викликав занепокоєння у В.Сухомлинського, є мовна, або ширше, комунікативна культура [17, 450 –463]. 
Особливо великого значення В. Сухомлинський надавав зв’язку професійної культури з практичною 
педагогічною діяльністю. Він зазначав, що саме практична педагогічна діяльність потребує від учителя 
володіння професійною культурою. Без участі у виховній роботі вся професійна культура, всі знання 
педагога є мертвим багажем. Видатний педагог ставив досить високі вимоги до рівня професійної 
підготовки вчителя, адже справжнім творцем людських душ може стати педагог, який має цілісну систему 
особистісних якостей, інтеріоризованих в особистісну духовну культуру, світоглядні переконання.  

Висновки. Узагальнюючи ідеї В.О. Сухомлинського щодо розвитку особистості вчителя, ми можемо 
виокремити такі структурні компоненти професійної культури вчителя: 

 духовна культура (світоглядна, чуттєво-емоційна, моральна культура вчителя); 
 система професійно значущих знань, навичок та вмінь; 
 здатність до творчої праці; 
 професійно значущі види особистісної культури (комунікативна, мовна, розумової праці, 

дослідницька, екологічна, фізична); 
 активна життєва позиція, потреба в самовдосконаленні.  
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Ми вважаємо, що більш глибоке вивчення згаданих рис допоможе розробці загальної концепції 
професійної культури, що надасть нового імпульсу для подальшого розвитку освітянської галузі.  
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Надежда ЮРЧЕНКО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ  В.А. СУХОМЛИНСКОГО  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В условиях демократизации и гуманизации общества, реформирования высшего образования Украины 
и адаптации его к европейским нормам и стандартам с одновременным сохранением лучших национальных 
традиций в образовании вся деятельность учебных заведений должна быть направлена на модернизацию 
системы высшего образования, существенное повышение его качества [1, 232]. 

Сегодня студент, а завтра выпускник педагогического колледжа обязан быть готов к активному 
обновлению содержания образования в начальной школе, осваивать новые технологии обучения, а главное – 
формировать личность третьего тысячелетия, ибо приоритетными стали цели воспитания и развития 
младшего школьника на основе эффективно организованной учебной деятельности. На первый план 
выдвигается развивающая функция обучения, способствующая становлению личности и обеспечивающая 
раскрытие индивидуальных способностей учащегося. Нужно гармонично сочетать учебную деятельность, в 
рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 
развитием индивидуальных задатков учащихся. Поэтому закономерно, что педагогическая система 
В.А.Сухомлинского, которая пронизана идеей формирования творческой личности школьника, остается 
актуальной и необходимой сегодня. Великий педагог писал: «Практика воспитательной работы убедила нас 
в том, что каждая человеческая личность неповторима, что воспитание молодого человека… заключается 
прежде всего в раскрытии этой неповторимости, самобытности, творческой индивидуальности… Мы 
глубоко убеждены в том, что нет человека, который при надлежащих условиях, при умелом воспитании не 
выявил бы своего самобытного, неповторимого таланта» [т.5, 94, 99]. 

Таким образом, необходимым стало создание в учебном процессе таких условий, при которых каждый 
ученик стал бы подлинным субъектом учения, желающим и умеющим учиться. Учение должно стать для 
детей интересным, увлекательным делом. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества, – писал В.Сухомлинский. – Этот мир должен окружать ребенка и тогда, 
когда мы хотим научить его читать и писать» [5, 75]. 

Актуальность проблемы формирования творческой личности школьника в педагогическом наследии 
В.А.Сухомлинского, необходимость его переосмысления и творческого использования в процессе 
профессиональной подготовки учителя начальных классов и стало темой данной статьи. 
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В современных условиях, когда новые школьные программы предусматривают функционально-
коммуникативный подход к изучению языков, практическая деятельность В.Сухомлинского в направлении 
развития творческих способностей учащихся приобретает особое значение. Она показывает неограниченные 
возможности учителя начальных классов в использовании творческих работ как средства развития 
умственных сил детей, как условие выражения их взглядов на окружающий мир, как сферу применения 
полученных знаний на практике. 

В соответствии с требованиями программы для начальной школы урок русского языка должен 
создавать условия для развития творческих способностей учащихся, умения их ориентироваться в ситуации, 
возникающей в результате речевого общения. Такой подход определяется одним из назначений языка – 
служить средством формирования и выражения мысли, речевой коммуникации. И в качестве основной цели 
изучения русского языка выступает формирование и совершенствование коммуникативных умений и 
навыков учащихся, предполагающее пополнение словарного запаса, выявление значений слов и 
грамматических конструкций, а также умение пользоваться ими в речевой практике. 

Общеизвестно, что степень владения языком определяется уровнем усвоения лексики. Работа над 
семантикой (значением) слова – один из эффективных путей обогащения словарного запаса школьников, 
что предполагает не только количественное увеличение лексикона, но и его качественное изменение – 
расширение и уточнение значений уже известных детям слов, усвоение их лексической сочетаемости. 

Чем богаче активный словарный запас учащихся, тем содержательнее и красочнее его устная и 
письменная речь. 

По вопросам развития речи младших школьников имеется богатая методическая литература. Это и 
страстные выступления в защиту живого слова, его значения в жизни человека, и аргументация 
необходимости развивать у детей дар слова, и рекомендации чисто практического характера, и 
исследования, посвященные изучению особенностей детской речи. 

В многообразном педагогическом наследии В.Сухомлинского большое место занимает проблема 
развития речи учащихся, воспитания у них любви к родному слову, потому что именно в слово народ 
вкладывает свой многовековой опыт, свои думы и переживания, ласку и любовь. «Я стремился к тому, 
чтобы этот животворный источник – богатства родной речи – был открыт для детей с первых шагов их 
школьной жизни. «Путешествуя» к живому источнику мысли и слова, мои воспитанники познавали 
одновременно эмоциональные, эстетические, смысловые оттенки родного и  русского слова. Я добивался 
того, чтобы они чувствовали красоту языка, бережно относились к слову, заботились о его чистоте», – писал 
В.Сухомлинский [5, 196]. 

Показать жизнь языка как часть жизни народа, ее выражение – одна из задач учителя начальных 
классов. 

Работа со словом сложна и многообразна. Практика работы показывает и подтверждает эффективность 
хорошо продуманной системы словарной работы, суть которой в том, чтобы слово школьником было 
правильно воспринято в тексте, понято со всеми его оттенками и особенностями, вошло бы в активный 
словарь и было употреблено самостоятельно в нужной ситуации. Жизнь языка ученик усваивает прежде 
всего в своей речевой деятельности, в самостоятельной работе над словом. К такой работе над словом 
приучаются и студенты. На занятиях по методике обучения русскому языку нужно убедить будущего 
учителя в необходимости постоянной работы с толковыми словарями, стараясь пробудить интерес к 
отдельно взятому слову; приучить изучать происхождение слова (именно оно во многом объясняет 
правописание), его строение (состав), произношение, написание; показать, как живет и развивается это 
слово в структуре словосочетаний, предложений, небольшого текста. 

Одно из важнейших направлений словарной работы на уроках – активизация словаря. В современной 
методической литературе описана система этой работы. Ее можно представить в виде следующих основных 
этапов. 

1. Толкование слова с помощью одного или нескольких приемов: 
а) контекста; 
б) подбора синонима или антонима; 
в) оборота, включающего в себя уже известное однокоренное слово; 
г) описательного оборота. 
2. Чтение и запись слова (работа над орфоэпией и орфографией). 
3. Работа над образцами употребления слова (готовыми словосочетаниями и предложениями). 
Учитель знакомит детей с готовыми словосочетаниями и предложениями, включающими в себя 

изучаемые слова. Некоторые из них могут быть записаны под диктовку. 
4. Работа над семантическими связями слова. 
Упражнения, которые учат детей выделять и усваивать парадигматические связи слов, способствуют 

обогащению их словаря. Такие упражнения вырабатывают умение выбирать нужное слово, точно 
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передавать смысл высказывания, понимать оттенки значения, а также развивать речь на основе объективно 
существующих в лексике связей между словами. 

Чтобы студенты представляли систему работы над словом, к практическому занятию каждому 
предлагается слово из списка трудных для произношения и написания. Студент анализирует по учебникам 
для 3 и 4 классов последовательность введения в речевую практику детей данного слова, подбирает систему 
упражнений. 

Выполняя такую практическую работу, мы прислушиваемся к советам великого Учителя: «Я стал 
проводить с детьми «путешествия» к истокам слова; открыл ребятам глаза на красоту мира и в то же время 
стремился донести до детского сердца музыку слова. Я добивался того, чтобы слово было для ребенка не 
просто обозначением вещи, предмета, явления, но несло в себе эмоциональную окраску – свой аромат, 
тончайшие оттенки. Важно было, чтобы дети вслушались в слово, как в чудесную мелодию» [5, 76]. 

Приводим примеры работы студентов-третьекурсников со словами береза и мороз. 
Слово береза вводится в речевую практику школьников, начиная с 3 класса. Это слово вначале 

рассматривается с точки зрения произношения ([б’и]реза, бере[с]ка), потом дается в списках трудных слов, в 
описании картин И.Грабаря «Подтаявшая дорожка» и Н. Глущенко « Весна», в стихотворении  
И.Токмаковой «Береза». В 4 классе продолжается работа  над словом  береза. Учебник предлагает 
выполнить ряд заданий с этим словом.  

Упражнение 55. Составь предложение, запиши. 
Береза, листвой, у ручья, старая, стоит. 
Упражнение 189. Прочитай, вдумайся в значение слов. Дополни  и запиши предложение. 
Подберезовик так называется потому,… 
Упражнение 199. Прочитай стихотворение, какие выражения тебе показались красивыми.  
Ночной гость 
По утрам 
Туман сиреневый 
Вьется около берез. 
И от солнышка весеннего 
В чащу прячется мороз. 
Упражнение 273. Прочитай, назови части слов. В какой части слова могут быть безударные гласные? 
Березовый, звездочка. 
Упражнение 304. Прочитай, представь нарисованную картину. Какое выражение тебе особенно 

понравилось?  
Улыбнулись сонные березки, 
Растрепали шелковые косы,  
Шелестят зеленые сережки, 
И горят серебряные росы.  
                                         С. Есенин 
Проанализировав  задания учебников для 3 и 4 классов,  студенты  к практическому занятию подбирают 

свои упражнения со словом  береза, используя словари, дополнительную литературу. 
Приводим пример творческой работы студентки. 
1. Толкование слова. 
Береза – лиственное дерево с белым стволом, тонкими ветвями и пышной кроной. У березы мелкие 

листья, а весной распускаются сережки. Весной у березки листья светло-зеленые, потом они темнеют, а 
осенью становятся желтыми или красными. 

                                    Из энциклопедического словаря. 
2. История происхождения слова. 
Это древнее слово. Происходит от индоевропейского «светлый», «ясный». Очевидно, внимание 

обращалось на светлую кору дерева, которая блистала на фоне темного леса. 
3. Фразеологические обороты со словом. 
Березовая каша – розги. 
Пень березовый – глупый человек. 
4. Рифмы к слову. 
Мимоза, проза, заноза, угроза. 
5. Загадки. 
Клейкие почки, зеленые листочки,  
С белой корой стоит под горой. 
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Не человек, а серьги носит. 
Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а без волос. 
 
6. Однокоренные слова к слову. 
Береза, березка, березонька, березовый, березняк, подберезовик. 
 
7. Слово в названиях картин художников. 
И. Левитан «Березовая роща» 
8. Задание. Прочитайте текст. Озаглавьте его. Найдите однокоренные слова к слову береза.  
Нет у нас дерева веселее, приветливее, милее стройной березки: ее длинный, гибкий ствол покрыт 

опрятной белой одеждой, ее  яркая, кудрявая зелень весною первая радует наши глаза,  утомленные 
однообразным видом снега. Как только сойдет в лесу снег, набухают на березах смолистые почки. 

Множество певчих птиц собираются в березовых рощах. 
Со словом мороз младшие школьники встречаются  на 31 странице учебника для 3 класса. Предлагается 

определить количество слогов в слове, найти соответствующую слоговую схему, а также прочитать текст с 
этим словом. И только в связи с правильным произношением  и правописанием звонких и глухих согласных  
в 4 классе продолжается работа над словом  мороз, даны такие упражнения: 

Упражнение 289. Составь предложения со словами, запиши. 
Мороз, народ, ребятишки. 
Упражнение 291. Произнеси правильно. Какой последний звук в каждом из этих слов? Какими буквами 

обозначены эти звуки?  
У ворот – хоровод, этот – народ, лес – мороз. 
Упражнение 296. Прочитай. Спиши одну из пословиц. Составь и запиши предложение о том, как ты ее 

понимаешь. 
В декабре солнце на лето, зима на мороз поворачивают. 
Вешний день весь год кормит. 
Этих заданий, естественно, недостаточно, чтобы ввести слово в активный запас ребенка, поэтому и  

подбираются студентами  упражнения для дальнейшей работы с учащимися. 
Например: 
Задание. Прочитайте текст. Какая  главная мысль текста? Выпишите однокоренные слова.  
Морозы не за горами 
Не всегда одинаково приходит зима. Порой до самого декабря медлит. А то не успеют заморозки как 

следует ударить –  гляди: побелело. А бывает, морозище внезапно затрещит так, что все живое – 
поскорей в укрытие! 

Задание. Прочитайте пословицы и поговорки. Объясните их значение.  
Мороз не велик, да стоять не велит. 
Береги нос в большой мороз. 
Солнце – на лето, зима – на мороз. 
Спасибо, мороз, что снегу нанес. 
Задание. Прочитай. Выпиши сначала предложение, в котором слово мороз имеет значение «холодная 

зимняя погода», затем предложение, в котором это слово имеет значение «холод». 
Не велик мороз, да краснеет нос. 
Просыпается земля. Кончились морозы. 
Задание. Прочитай. Выпиши из предложений однокоренные слова, объясни их значение. 
Ночью ударили первые заморозки. 
Заволокли морозы узорами стекла. 
Морозец приятно пощипывает щеки. 
Все больше снежинок порхает в морозном воздухе. 
Задание. Прочитайте. Есть ли в предложениях слова, близкие или противоположные по значению слову  

мороз?  
Мороз спросил у кенгуру: 
-Как выносишь ты жару? 
-Я от холода дрожу!- 
Кенгуру сказал моржу. 
Б.Заходер 
Задание. Вставь в предложения подходящие по смыслу слова:  холод, стужа, мороз. Объясни, почему 

ты выбрал  именно это слово.  
Береги нос в большой…. 
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На дворе было три градуса…. 
В одну  ночь … сковала озера и реки. 
Задание. Прочитайте текст. Как вы понимаете выражение «морозцы бегут»? 
Пуще злится зима, посылает мороз за морозом. Морозцы бегут, молоточками громко постукивают: без 

клиньев, без подклинков по озерам, по рекам мосты строят. 
Творческую деятельность школьника В.А.Сухомлинский рассматривал не только как высшую форму 

активности и самостоятельности, но и как высшую радость в духовной жизни человека. Ребенок должен 
жить в мире творчества. 

Это обстоятельство всегда с особой остротой побуждало В.Сухомлинского разрабатывать пути и 
средства обучения школьников творческой деятельности. Одним из таких средств явилось обучение 
школьников составлению творческих сочинений. Творчеству надо учить, творчество не приходит к детям по 
какому-то наитию. В.Сухомлинский отмечал: «Сочинения ребят – результат большой работы. Надо пойти с 
детьми к живому источнику мысли и слова, добиться того, чтобы представление о предмете, явлении 
окружающего мира вошло через слово не только в их сознание, но и в душу и сердце. Эмоционально-
эстетическая окраска слова, его тончайшие оттенки – вот в чем животворный источник детского творчества» 
[5, 200]. 

Педагог подчеркивает, что развитие творческих возможностей формируется в организованной учебной 
деятельности, направленной на овладение знаниями и практическими навыками. Поэтому так важно для 
активизации учебно-познавательной деятельности школьников использовать в практической работе 
нетрадиционные приемы и методы работы, современные технологии обучения. 

На педагогической практике, когда студенты проводят пробные уроки, часто используем технологию 
«превращение»: школьник представляет себя каким-то предметом, явлением, словом. Получаются очень 
интересные творческие работы. Например:  

Я - человек. Я горжусь тем, что я человек. Каждый человек приходит на землю для чего-то. Рождаясь 
на земле, человек должен выполнить свою задачу. Я еще не знаю, какую я должна выполнить задачу. Для 
того чтобы это сделать, я должна много знать. 

Я человек, созданный Богом, и я горжусь этим! 
                                                                                Маша В. 
Я хочу просто быть добрым человеком. Мне кажется, доброта должна быть в каждом из нас. Она 

помогает жить и мечтать. 
                                                                               Аня Г.  
Я доброта. Добр-о-о-та! Я родилась из солнечных лучиков. Улыбаюсь, когда уступаю место старшим 

в автобусе, когда помогаю маме и бабушке по дому, когда играю с младшим братиком. Еще мне нравится, 
когда мне улыбается Ромка – мой сосед по парте. 

                                                                             Яна Х. 
А я доброе утро! Доброе утро, мама! Доброе утро, папа! Доброе утро, Наталия Викторовна! Добра 

желаю всем. И мне в ответ машет крылышком даже пчелка, которая сидит на только что 
распустившемся колокольчике. 

                                                                             Катя Д. 
Я – Борисенко Катя. Очень люблю слова «Доброй ночи!» День подходит к концу. Устали на работе 

мама и папа. Умаялась за день бабушка. Сделала все уроки я. И теперь всем желаю я спокойной ночи, 
хороших снов. 

Если учащемуся, особенно в начальный период обучения, не дать возможности творчески проявлять 
себя в чем-либо – в школьном учении, в труде, - то ему будет неинтересно учиться, он останется на одном и 
том же уровне умственных сил и способностей. 

Как же организовать учебный процесс так, чтобы вовлечь каждого школьника в активную 
познавательную деятельность, чтобы знания не превращались в мертвый багаж, а применялись постоянно на 
практике? [4, 200]. 

Стремясь предотвратить это явление, учим будущего учителя начальных классов использовать на 
педагогической практике современные информационно-коммуникационные технологии, в частности метод 
проектов, когда формируется ответственность каждого школьника за определенный вид работы. А 
проявление ответственности в учебной деятельности, по В.Сухомлинскому, - это умение выполнять 
требования учителя; умение планировать и организовывать свою деятельность, проявлять 
самостоятельность, работать в группе, оценивать свою работу и работу товарищей; получить 
удовлетворение от преодоления трудностей в учении. 

Приводим фрагмент проекта по русскому языку для учащихся 3-х классов «Путешествие в страну 
Сказарию», в процессе которого учащиеся познакомились со многими русскими и украинскими сказками, 
проанализировали, какие сказки любят читать люди разных поколений, составляли свои сказки. 
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Педагогическое наследие В.А.Сухомлинского прочно вошло в нашу жизнь потому, что, чутко 

улавливая насущные потребности времени, педагог выразил, сформулировал то, что искали многие, что 
волновало каждого учителя. Осмысление и творческое использование идей В.Сухомлинского поможет 
будущему учителю начальных классов решить практические задачи по формированию творческих 
способностей школьников. 
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Тетяна ПЛЯЧЕНКО 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ВИХОВНОЇ 
РОБОТИ В УЧНІВСЬКИХ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ 

КОЛЕКТИВАХ 

Постановка проблеми. Одним з основних завдань виховної роботи в загальноосвітній школі 
В.О.Сухомлинський вважав виховання в учнів здібності емоційно ставитись до краси, формування потреби 
у враженнях естетичного характеру. Серед численних засобів впливу на розвиток естетичних почуттів і 
смаків видатний педагог особливе місце відводив музиці, вказуючи на необхідність систематичного 
залучення дітей до цього виду мистецтва. В.О.Сухомлинський був переконаний, що через музику дітям 
відкривається краса оточуючого світу, об’єднуючи при цьому красу природи і музики в єдине гармонійне 
співзвуччя: через природу він виховував любов до музики, а під впливом музичних творів формував у дітей 
любов до природи рідного краю. Педагог був переконаний, що культура виховного процесу в школі багато в 
чому визначається тим, наскільки пронизане шкільне життя духом музики.   

Складовою виховної системи В.О.Сухомлинського було опанування школярами азбуки музичної 
культури, яке здійснювалось у таких видах діяльності, як слухання музики природи, накопичення музичних 
вражень (знайомство з популярною і класичною музикою), залучення дітей до напівактивних і активних 
форм музичної діяльності (музичні ігри, заходи музично-освітнього характеру тощо).  

Найскладнішим видом музичної діяльності школярів є участь у різноманітних оркестрах і ансамблях, 
які функціонують у школах мистецтв, центрах дитячо-юнацької творчості та естетичних центрах 
загальноосвітніх шкіл. Організація й успішність роботи таких музично-інструментальних колективів 
залежить від рівня фахової підготовки їхніх керівників. Саме цей аспект професійної підготовки 
майбутнього вчителя музики в педагогічному університеті є мало дослідженим, що й визначило 
актуальність даної статті. 

Розробленість проблеми. Деякі аспекти підготовки майбутнього вчителя музики до керівництва 
шкільними оркестрами і ансамблями стали предметом педагогічних досліджень вітчизняних науковців 
(Ю.Бай, А.Бобир, М.Гуральник, В.Дряпіка, О.Ільченко, І.Маринін, О.Олексюк, Л.Паньків, Я.Сверлюк, 
В.Федоришин та ін.), виховні й дидактичні функції дитячих музично-творчих колективів також 
розглядалися у методичних і мистецтвознавчих працях (П.Богонос, А.Болгарський, Б.Брилін, В.Грищенко, 
І.Лаптєв, В.Лапченко, В.Лебедєв, Л.Мордкович, О.Нежинський, Д.Румшевич, С.Свірська, С.Сондецкіс, 
М.Терлецький, Г.Турчанінова та ін.), а питання підготовки студентів педагогічних університетів до виховної 
роботи в учнівських музично-інструментальних колективах досліджені недостатньо, що й визначило 
завдання цієї роботи.  

Мета і завдання статті – науково обґрунтувати зміст і структуру підготовки майбутнього вчителя 
музики до виховання учнів у шкільних музично-інструментальних колективах, проаналізувати форми і 
методи виховної роботи в учнівських оркестрах і ансамблях.  

Виклад основного матеріалу. Професійна діяльність керівника учнівського оркестру 
(інструментального ансамблю) є складним, динамічним і творчим процесом, що має свою структуру, 
складовими компонентами якої ми визначили організаційну, виховну, навчальну, музично-просвітницьку і 
науково-методичну роботу.  

Виховання учасників дитячо-юнацького аматорського колективу передбачає виконання керівником 
певних функцій: проведення ознайомлювальної бесіди з учнями і батьками на початку навчального року з 
метою набору учасників колективу; проведення організаційних зборів колективу (обрання активу, 
ознайомлення учнів з порядком роботи і специфікою діяльності оркестру чи ансамблю); налагодження 
елементарної і творчої дисципліни в колективі; дотримання традицій колективу (посвята в оркестранти, дні 
народження учасників оркестру тощо); організація і проведення концертних виступів колективу (участь у 
конкурсах-оглядах, музично-просвітницьких і виховних заходах); підготовка і проведення екскурсій до 
музеїв, театрів, концертних залів; відвідання конкурсів, фестивалів, концертів за участю навчальних і 
професійних музичних колективів. 

Будь-який виховний процес є сукупністю закономірних і послідовних дій, спрямованих на досягнення 
певного результату. Цей процес має двосторонній характер і припускає як організацію і керівництво, так і 
власну діяльнісну активність особистості вихованця. Проте, головна роль у цьому процесі належить 
педагогу, який розробляє програму реалізації загальної мети виховання, застосовує певні форми організації, 
методи і прийоми виховної роботи.  

Підготовка студентів мистецьких факультетів до роботи з учнівськими музично-інструментальними 
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колективами передбачає засвоєння концептуальних положень загальної мистецької освіти та завдань 
музичного виховання школярів. У системі загальної мистецької освіти процес музичного виховання 
розглядається у двох значеннях – широкому та вузькому. Музичне виховання як специфічну педагогічну 
діяльність, спрямовану на досягнення різних рівнів сформованості особистості, слід розглядати у таких 
значеннях: 

1) музичне виховання як складова частина духовного розвитку людини, її художньо-емоційної 
сфери, естетичного ставлення до навколишнього життя у процесі формування особистості; 

2) музичне виховання як засіб розвитку музичних здібностей людини, які забезпечують свідоме 
сприймання музичного мистецтва, спроможність критичного ставлення до музичних явищ, поширення 
впливу музики на процес спілкування людей, збереження та примноження національних музичних традицій; 

3) музичне виховання як спеціально-організований цілеспрямований процес формування 
професійних музичних якостей і музично-естетичної свідомості майбутнього музиканта. 

Процес музичного виховання школярів має свою структуру, яка визначається об’єктивними і 
суб’єктивними чинниками. До об’єктивних чинників належать: особливості розвитку сучасного суспільства 
і пов’язаних з цим процесів художньо-естетичної творчості й музичного мистецтва; розвиток професійної 
музичної освіти й виховання на державному рівні; відродження національних музичних традицій і народної 
творчості; розширення сфери впливу музичного мистецтва на різні сфери суспільного життя. 
Суб’єктивними чинниками є: прагнення значної частини молоді оволодіти навичками музично-творчої 
діяльності; використання зразків музичного мистецтва у повсякденному житті; розширення мережі закладів, 
які використовують музичне мистецтво як засіб організації прибуткового бізнесу [2, с.306].  

Структура процесу музичного виховання – це логічна, послідовна сукупність основних теоретичних і 
практичних компонентів виховного процесу, які складають його основну сутність. До них належать мета, 
зміст, форми організації, методи і засоби виховання, а також результат виховання. 

Мета музичного виховання передбачає всебічний музичний розвиток людини, який дозволяє їй 
сприймати й оцінювати музично-естетичні явища як частку суспільної свідомості.  

Зміст музичного виховання полягає у формуванні музично-естетичної свідомості особистості, розвитку 
її музичних здібностей і навичок музично-творчої діяльності. Формування музично-естетичної свідомості 
особистості за кінцевим результатом передбачає: оволодіння певним комплексом знань і уявлень про 
музичне мистецтво; навичками аналітично-оцінного музичного мислення, що ґрунтується на пріоритетних 
загальнолюдських і художніх цінностях. Зміст музичного виховання реалізується: умовами створення 
музично-естетичного середовища; виховним впливом музичних явищ за допомогою педагогічної діяльності 
викладачів; створенням умов для самостійної музично-творчої діяльності особистості [2, с.307-308]. 

Форми організації музичного виховання поділяють на індивідуальні, групові і масові. У контексті 
навчально-виховного процесу розрізняють урочні та позаурочні форми організації музичного виховання. 

Методи музичного виховання – це взаємодія між об’єктами і суб’єктами (вихованцями і вихователями) 
виховного процесу, спрямована на формування музично-естетичної свідомості, навичок практичної 
музичної творчості й індивідуальних музичних здібностей. 

Засобами музичного виховання є різні види музично-естетичної діяльності, які можна поділити на суто 
навчальні, навчально-ігрові, суспільно-творчі й розважально-прикладні. Ці види діяльності реалізуються в 
процесі вивчення навчальних предметів музичного циклу, а також у позаурочних формах організації 
музично-виховної роботи [2, с.308]. 

До позаурочних форм організації музичної діяльності відносяться і різноманітні учнівські творчі 
колективи – вокально-хорові та музично-інструментальні (оркестри, ансамблі).  

Специфіка роботи з шкільними оркестрами та інструментальними ансамблями визначається двома 
характерними особливостями. Перша полягає в тому, що виконавці (у більшості випадків) належать до 
різних вікових груп, а це вимагає від керівника колективу гнучкого застосування методів музичного 
навчання і виховання. Друга – у тому, що учасники оркестру чи ансамблю мають різний рівень музичної 
підготовки. Одні з них навчаються гри на музичних інструментах у спеціальних музичних навчальних 
закладах (школах мистецтв, музичних школах), інші – опановують інструментальні навички самостійно (або 
під керівництвом батьків, друзів), частина школярів набувають навички гри на нескладних музичних 
інструментах (сопілки, металофони, ксилофони та інші ударні) безпосередньо на репетиціях оркестру 
(ансамблю) та під час індивідуальних занять з музичним керівником. 

Майбутнім керівникам шкільних оркестрів і ансамблів слід знати, що обов’язковою передумовою 
успішного проведення колективних занять є високоорганізована дисципліна учнів. Показником 
організованості оркестрового колективу є його дисципліна – елементарна й творча у їхньому взаємозв’язку. 
Але не завжди елементарна дисципліна є основою для більш високої форми дисципліни – дисципліни 
творчої. Організованість колективу, досягнута лише суворістю й вимогливістю педагога (керівника-
диригента), навряд чи створить більш високу форму організації, яка спроможна буде стимулювати процес 
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колективної творчої праці учнів. Така творча дисципліна потребує свідомої елементарної дисципліни, яку 
треба виховувати, а традиції, що склалися в учнівському музичному колективі, підтримувати й розвивати. 

Головним чинником виховання елементарної і творчої дисципліни в дитячому оркестрі є робочий ритм 
репетиції, її творчий тонус, який знаходиться у прямій залежності від багатьох речей: від того, як встає 
оркестр, вітаючи диригента на початку репетиції; від того, як учні займуть свої місця за пультами (вчасно і в 
правильному порядку); від того, чи запізниться хтось з учнів на репетицію (заняття) і т.д. Для того, щоб 
створити міцну основу дисципліни при створенні шкільного оркестрового колективу, керівникові необхідно 
проявити педагогічну винахідливість і фантазію. 

В основу виховання дисципліни в учнівському оркестрі покладено метод гри, у якій задіяний увесь 
колектив. Учні грають в оркестр, грають всерйоз, і у грі, як дорослі, виконують свою роботу. Юні музиканти 
беруть приклад із кращих професійних оркестрів і ансамблів, наслідують їм, намагаються дотримуватись 
тих же правил, за якими працюють професійні музичні колективи.   

Важливим чинником виховання оркестрантів є самоврядування. Учні керують роботою творчого 
колективу та його складових груп. Вони обирають: художню раду оркестру, концертмейстерів оркестрових 
груп та їхніх помічників; бібліотекарів оркестру; старосту. Усе, що пов’язане з організацією внутрішнього 
порядку в шкільному оркестрі, віддано в руки учнів. Ті, кому доручено певну ділянку роботи, повністю 
усвідомлюють, що відповідають за дисципліну і виконують почесний обов’язок.  

Досвід практичної роботи з різноманітними оркестрами і ансамблями показав, що молодь любить 
дисципліну і порядок лише тоді, коли організація цього порядку і дисципліни віддані в їхні руки. 
Незважаючи на те, що склад шкільного музично-інструментального колективу щорічно змінюється, про 
деякі елементи дисципліни керівникові вже не доводиться говорити. Певні норми поведінки, що 
встановилися протягом багатьох років у музичному колективі, передаються шляхом спадкоємності від 
старшокласників до молодших учасників оркестру чи ансамблю.  

Під час репетицій старші учні сидять за одним пультом з молодшими (своїми підшефними) і передають 
їм свій досвід і майстерність. У складний організм оркестру новачки вливаються непомітно, вчаться 
поводитись так, як це заведено у даному колективі. Це значно скорочує час, відведений для організаційних 
питань та виховної роботи з оркестрантами-початківцями, і дає змогу керівникові основні зусилля 
спрямувати на творчу діяльність учнів. 

  Процес виховання елементарної дисципліни в учнівських оркестрах загальноосвітніх і музичних шкіл 
має багато спільних рис і полягає у засвоєнні наступних правил: приміщення вчасно підготовлене 
черговими до заняття і після нього приведене у належний стан (стільці, пюпітри тощо); староста оркестру і 
концертмейстери груп відмічають у своїх журналах відсутніх (від обов’язків чергових вони звільняються); 
бібліотекарі оркестру роздають ноти перед початком заняття і збирають їх після його закінчення, слідкують 
за акуратним поводженням оркестрантів з нотами; уся попередня підготовка до репетиції повинна 
завершитись до появи диригента;  оркестранти повинні своєчасно зайняти свої місця; диригента оркестру 
вітають стоячи; диригент розпочинає репетицію (заняття) лише тоді, коли усі партії оркестру готові до 
роботи; під час занять (репетицій) оркестранти не розмовляють, а після зупинки оркестру диригентом 
одразу повинні припиняти гру; усі помітки в нотному тексті (аплікатура, штрихи та ін.) робляться лише 
олівцями; не можна ноти однієї партії вкладати в ноти іншої; ноти творів, які вивчаються на занятті, 
складаються на початку репетиції у порядку, зазначеному диригентом; нотні партії творів, роботу над якими 
вже завершено, складають на ліву частину пюпітра титульним аркушем донизу. 

Творча дисципліна – це вища форма організації колективу, що сприяє створенню необхідної атмосфери, 
в якій внутрішній стан кожного учасника колективу підпорядковується головним творчим завданням. 
Виховання творчої дисципліни здійснюється безпосередньо керівником оркестру (диригентом). Творча 
дисципліна залежить від рівня сформованості внутрішньої дисципліни оркестрантів і створює той 
необхідний контакт між диригентом і його колективом, якого не помічають глядачі, але явно відчувають 
усередині колективу. До елементів творчої дисципліни ми відносимо такі виконавські прийоми: „дихаючі” 
люфтпаузи; найтонше філірування звука в diminuendo; одночасність звукової атаки; синхронність гри; 
динамічна і темброва гнучкість колективу. 

Добре налагоджена в учнівському оркестровому колективі творча дисципліна допомагає долати 
скутість і зайве хвилювання під час концертних виступів. Їх змінює піднесений внутрішній стан творчої 
схвильованості, який опирається на колективну впевненість. 

Важливою умовою творчої дисципліни є виховання зосередженості й уважності. Формування таких 
якостей необхідно починати з диригента. Молодь любить активну діяльність, вона нетерпима до нудьги й 
одноманітності. Увага учнів – це енергія, яка швидко витрачається. Юні оркестранти (діти й підлітки) не 
можуть знаходитись тривалий час у стані напруженої зосередженості, а репетиційний процес вимагає 
постійного збільшення корисного часу активної уваги колективу. В’ялість і розслабленість – закляті вороги 
оркестрової гри, вони несумісні з творчістю. 
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Творча дисципліна виховується лише під час гри. Оркестранти швидко звикають до зовнішньої сторони 
педагогічних прийомів, тому  диригент повинен взяти це до уваги. Незмінні повчання, вивчені учнями 
напам’ять, відіграють, зазвичай, комічну, а не дидактичну роль. Тому диригентові час від часу необхідно 
змінювати свої педагогічні прийоми. Йому, як і кожному педагогу, що працює з великим колективом, 
належить бути не лише тонким психологом, який вміє наперед передбачати ситуації, а й добрим актором і 
дипломатом.  

Опанування учнями ансамблевих навичок відбувається на заняттях окремих оркестрових партій, а 
засвоєння навичок  оркестрового виконавства – на зведених репетиціях, які проводяться у зручний для всіх 
час.  

У самодіяльних шкільних колективах, на відміну від оркестрів музичних шкіл, роботу над новим 
твором слід починати на групових репетиціях, тобто на заняттях окремих оркестрових партій. Такі репетиції 
доцільні й результативні у тому випадку, коли диригент чітко уявляє усі деталі кожної оркестрової партії, 
розуміє їхній взаємозв’язок і роль у втіленні цілісного інтерпретаційного замислу. Важливого значення на 
цьому етапі роботи над твором набуває характер пояснень, які дає диригент оркестровим групам. Вони 
(пояснення) повинні бути образними й чіткими з точки зору техніки самої гри. На групових репетиціях 
можна працювати над постановкою рук, характером і якістю штриха, текстом оркестрової партії, 
артикуляцією тощо. Саме робота над усіма цими компонентами й одночасно над технічним удосконаленням 
гри і надає доцільності груповим заняттям з окремими групами оркестру.  

На групових заняттях з’ясовується, які фрагменти твору потребують (залежно від рівня майстерності 
кожного окремого виконавця) певної індивідуальної роботи – перевірки виконання технічно складних 
фрагментів твору. Якщо ж оркестрова група добре справляється зі складними місцями, то диригентові немає 
необхідності перевіряти персонально кожного. Хороша зіграність кожної оркестрової групи – це фундамент, 
на якому тримається оркестр. Цій важливій роботі необхідно приділяти чимало репетиційного часу. 
Корисно виконавцям, які сидять за одним оркестровим пультом, перед репетицією або перед концертом 
самостійно відпрацьовувати складні для виконання місця.  

Коли репертуар добре опрацьований на групових репетиціях, робота продовжується на загальних, 
зведених репетиціях оркестру. Настав час творчої роботи – вирішення інтерпретаційних завдань. Цією 
роботою необхідно зацікавити увесь колектив, не відволікаючись на перевірку готовності оркестрових груп 
чи окремих виконавців, не допускаючи зниження тонусу репетиції, що негативно впливає на творчу 
дисципліну колективу.  

За своїм призначенням загальна репетиція значно відрізняється від групової. Тут вирішуються завдання 
значно вищого художнього порядку. Динамічна і ритмічна гнучкість, співвідношення звучності груп, 
підпорядкованість звучності загальному інтерпретаційному замислу, стилістичний та емоційний 
взаємозв’язок, ансамблева зіграність колективу – усі ці компоненти оркестрової гри, які надають виконанню 
переконливості та яскравості, виховуються на загальних репетиціях.  

Досягнуті на зведених репетиціях успіхи висувають перед оркестровим колективом вимоги більш 
високого художнього порядку. Тому через деякий час слід повернутися до групових репетицій, щоб досягти 
подальшого прогресу. Уміло плануючи чергування загальних і групових репетицій, можна уникнути зайвих 
повторних програвань творів на загальних репетиціях, виховуючи вимогливість і самоконтроль у кожного 
учасника оркестрового колективу.  

З метою активізації уваги оркестрантів та економії репетиційного часу керівникові учнівського 
оркестру за ходом зведеної репетиції слід врахувати наступне: по можливості якомога менше зупиняти 
оркестр (робота над   деталями проводиться на заняттях з окремими оркестровими партіями); необхідні 
зауваження робити в процесі гри; заздалегідь попереджувати про оркестрові труднощі, не зупиняючи гру 
усього оркестру; не вдаватися до тривалих повчань, адресованих лише одній з оркестрових груп або 
окремому виконавцеві; зауваження повинні бути чіткими й образними, такими, що не принижують гідності 
дитини; порушникам творчого процесу (окремим виконавцям або партіям, непідготовленим до репетиції) 
достатньо зробити коротке зауваження; зауваження диригента повинні бути лаконічними і швидко 
виконуватися колективом; під час виконання твору домагатися повного вольового напруження усіх 
учасників оркестру, а в паузах – робити розрядку (застосовувати репліки-жарти, розповідати коротенькі, 
цікаві історії про композиторів і музикантів тощо); привчити колектив до швидкої зміни діяльності: від 
жартів – до серйозної творчої зосередженості (це добре розвиває творчу дисципліну оркестру); складні 
ансамблеві місця, пов’язані з ритмічними труднощами, зазвичай розучуються оркестром, розбитим на 
маленькі ансамблі; для тих колективів, усі учасники яких навчаються в музичних школах або 
інструментальних класах центрів дитячо-юнацької творчості, систематично практикувати читання нот з 
аркуша, що розвиває в учнів такі професійні якості, як уважність, зосередженість, активність, пильність, 
миттєву реакцію; інколи на репетиціях грати твори, які давно не виконувались, але були досконало вивчені 
раніше (це активізує увагу оркестрантів, формує такі професійні якості, як добра орієнтація та швидка 
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реакція); заохочувати сміливу та впевнену гру оркестрантів (особливо початківців), що допоможе їм 
швидше засвоїти навички ансамблевого виконавства; підвищення виконавського рівня оркестру піднімає в 
учнів віру в себе, створює в колективі гарний настрій і робочу обстановку; періодично повторювати твори, 
які були вивчені раніше і вже виконувались на концертах (це мобілізує колектив, дозволяє відновити 
художній рівень виконання і дає змогу уникнути додаткових репетицій у підготовці до наступних 
концертів); твори, які можуть складати концертний репертуар оркестру, необхідно вивчати досконально 
(дитячій та юнацькій пам’яті властиве швидке запам’ятовування й тривале та міцне збереження вивченого 
матеріалу).  

Робота у шкільному оркестрі не повинна зводитись  лише до виховання в учнів дисциплінованості, 
формування необхідних знань і музично-виконавських навичок. Важливим компонентом діяльності 
керівника дитячого музично-інструментального колективу є повага до кожного виконавця, врахування його 
індивідуальних особливостей, природних здібностей і вікових можливостей. Лише за такої умови участь в 
оркестрі принесе учасникам радість і творче задоволення. Тому важливими складовими виховного процесу в 
учнівському оркестрі є розвиток творчої активності й самостійності його учасників. У процесі оркестрового 
музикування значення диригента як натхненника безперечне, але у відповідь він повинен отримати відгук – 
гру оркестрантів, яка, у свою чергу, надихає диригента. І тільки у сукупності все це створює яскраве 
мистецтво, яке вражає і виконавців, і слухачів. 

Як уже зазначалося, у процесі формування загальної творчої активності колективу виникає одна 
проблема – щорічна зміна складу виконавців і неоднаковий рівень музичної підготовки учасників оркестру. 
Як досягти того, щоб у вирішенні загальних завдань колективу усі учні були зацікавлені однаково? Як 
досягти того, щоб одному не було занадто нудно, а іншому занадто важко? Тут на допомогу приходить так 
звана гра в дорослий оркестр, яка дозволяє поставити однаково цікаві (але різні) завдання новачку і 
старшокласнику.  

Оркестранти-початківці не одразу опановують великі й різноманітні таємниці оркестрової гри. Вони 
часто розгублюються навіть виконуючи нескладні фрагменти творів, тому що їхня увага ще не може 
охопити увесь необхідний матеріал. Дуже важливо надмірною вимогливістю не відбити у новачків бажання 
грати в оркестрі. Необхідно створити такі умови, щоб рівень їхньої музично-виконавської підготовки 
зростав природно і поступово наближався до рівня оркестру. Тоді бажання грати в музичному колективі 
спонукає новачків до швидкого засвоєння азів оркестрового виконавства. 

Створення справжньої творчої атмосфери у роботі шкільного оркестру потребує постійного 
стимулювання його виконавців. Що ж стимулює і заохочує учасників оркестру до творчої дисципліни й 
одночасно до творчої активності? Насамперед, наступні моменти: творча і дружня обстановка в оркестрі, 
згуртованість, міцні традиції; ретельно відібраний високохудожній репертуар, робота над яким приносить 
задоволення учням; здоровий творчий дух змагання; концертна діяльність оркестру  (участь у конкурсах та 
оглядах шкільних творчих колективів і солістів, проведення різноманітних музично-просвітницьких заходів 
і звітних концертів оркестру). 

Особливе виховне значення мають саме публічні концертні виступи колективу. Перед виходом на сцену 
необхідно підбадьорити учасників оркестру, підняти віру в себе, створити гарний (творчий) настрій. Звітні 
концерти оркестру в кінці навчального року – це вінець творчих успіхів колективу, нагорода усім його 
учасникам, які наполегливо працювали протягом навчального року.  

Висновки. Отже, засвоєння основних положень теорії та методики виховної роботи в учнівських 
музично-інструментальних колективах дозволить майбутнім учителям музики на належному рівні 
здійснювати цей вид професійної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. 
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