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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  

НА ОСНОВІ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Л.А.Вороніна  

Педагог – творець майбутнього держави, людства. Вчительська професія є 

людинознавство на основі високого рівня гуманізму і професіоналізму. 

В.Сухомлинський підкреслював: «Ми маємо справу з найскладнішим, 

неоціненним, найдорожчим, що є в житті, – з людиною. Від нас, від нашого 

вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров’я, 

розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль 

у житті, її щастя» . У «Національній доктрині розвитку освіти» України 

відмічається, що освіта – рушійна сила розвитку особистості громадянського 

суспільства: «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх 

професійне вдосконалення – важлива умова модернізації освіти»  

 Питанням підготовки та підвищення кваліфікації вчителів для сучасної 

школи приділяли велику увагу вчені – соціологи, психологи, педагоги 

(М.Антонець, І.Бех, Г.Костюк, О.Савченко інші). Проблема педагогічної 

майстерності вчителя, шляхи її вдосконалення цікавила і досліджувалася 

такими визначними педагогами, як Я.А.Коменський, Й.Г.Песталоцці, 

Ф.Дістервег, К.Ушинський, Г.Ващенко, А.Макаренко, В.Сухомлинський, 

І.Зязюн, Н.Тарасевич та інші.  

Але проблема педагогічної майстерності вчителя як і педагогічна спадщина 

В.Сухомлинського невичерпні. Тому тема нашого збірника  актуальна. Мета 

видання – проаналізувати досвід роботи вчителів гімназії  з використання 

ідей В.Сухомлинського в формуванні та вдосконаленні педагогічної 

майстерності вчителя на основі ідей В.Сухомлинського. 
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 Завдання збірника : 

1) виділити основні поняття педагогічної майстерності вчителя;  

2) визначити погляди В.Сухомлинського на педагогічну майстерність 

вчителя і шляхи її вдосконалення;  

3) проаналізувати шляхи впровадження ідей педагога-новатора в процесі 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.  

Педагогічна майстерність вчителя – це професійне вміння оптимізувати всі 

види навчально-виховної діяльності, цілеспрямувати її на всебічний розвиток 

і вдосконалення особистості кожного вихованця, формування його 

світогляду, здібностей, потреби у соціально значущій діяльності і щасливому 

житті. 

Складові педагогічної майстерності вчителя: гуманістична спрямованість 

діяльності, високий рівень професіоналізму, педагогічні здібності 

(забезпечують швидкість самовдосконалення), педагогічна техніка – вміння 

впливати на себе та інших вербальними і невербальними засобами 

(гармонізує структуру педагогічної діяльності). 

 Критерії майстерності педагога: доцільність (за спрямованістю), 

продуктивність (за результатами), діалогічність (характер взаємовідносин з 

усіма учасниками навчально-виховного процесу), оптимальність (у виборі 

засобів), творчість (за змістом діяльності).  

У педагогічній системі В.Сухомлинського – «педагогіці серця, любові, 

мудрості» – важлива увага приділяється особистості вчителя, його 

педагогічній майстерності, необхідності постійного самовдосконалення 

особистості на гуманній основі. Кожна робота педагога-гуманіста присвячена 

благородній справі виховання дитини – неповторної особистості, 

майбутнього громадянина,щасливої людини і сім’янина. Тому висуваються 

особливі вимоги до діяльності вчителя-вихователя: - любов до дітей і кожної 

окремої дитини; - повага до дитини як до особистості; - віра в дитину як 

запорука педагогічного успіху; - глибоке знання дитини, середовища її 

життя; - розуміння дитини – педагогічна емпатія; - систематичне піклування 

про всебічний розвиток кожної дитини; - бережливе ставлення до духовного 

світу і природи дитини; - вміння розвивати у дитини почуття власної 

гідності; - вміння включати дитину в коло інтересів, життя і турбот інших 

людей, країни, світу; - дбайлива підготовка кожної дитини до творчої 

діяльності, щасливого життя; - бути другом, мудрим радником дитини, «не 

боятися бути ласкавим з нею»; - постійне самовдосконалення. Ідеалом 
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учителя сучасної школи повинен бути той взірець вихователя, яким був сам 

В.Сухомлинський, якого він бачив у своїх творах  і мріях.  

Головні риси особистості такого вихователя-гуманіста:  

1. Висока загальна культура, багатство думки і духовність.  

2. Мудра любов і влада педагога над розумом і душею дитини. 

 3. Спільні з дитиною погляди на життя, людину як найвищу цінність.  

4. Здатність зцілення душевних ран дитини. 

 5. Ніжне, ласкаве, оптимістичне, відповідальне ставлення до дитини.  

Багато робіт В.Сухомлинського присвячено педагогічній майстерності 

вчителя : «Сто порад учителеві» , «Серце віддаю дітям», «Народження 

громадянина», «Як виховати справжню людину», «Розмова з молодим 

директором школи», «Павлиська середня школа» та інші . 

 Так, перша порада із «Ста порад учителеві» стосується проблеми «Що таке 

покликання до праці вчителя? Як воно формується?» .  

Наведемо основні якості педагога-майстра за цією роботою: 

 1. «Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення в 

складний духовний світ людини, який ніколи не припиняється… Це подив 

перед багатогранністю і невичерпністю людською».  

2. «Практична педагогіка – це знання й уміння не тільки доведені до ступеня 

майстерності, але й підняті до рівня мистецтва … виховувати і відчувати 

індивідуальний світ дитини».  

3. «Наріжний камінь педагогічного покликання – це глибока віра в 

можливість успішного виховання кожної дитини». Терплячість до дитячих 

слабкостей, мудрість в розумінні дитини, конфліктів.  

4. «Гармонія серця і розуму» педагога. «Чуйність, сердечна турбота про 

людину – це плоть і кров педагогічного покликання».  

5. «Уміння настроювати себе на задушевну розмову з учнем, особливо з 

підлітком, надзвичайно важливе в тій майстерні педагогічних засобів, яку 

повинен створити для себе кожний учитель. Це вміння треба виховувати в 

собі, створювати, удосконалювати, «відшліфовувати», робити тоншим і 

більш дійовим…необхідно глибоко проникати в душу дитини, вдумуватися в 

те, чим вона живе, як вона дивиться на світ, чим є для неї люди, що оточують 

її».  



ШВПМ «Акме» Збірник №3 «Ідеї.Пошуки.Знахідки»  2018-2019 н.р. 

 

5 

 

«Дорогий мій колега, щоб стати справжнім вихователем, треба пройти цю 

школу сердечності – протягом тривалого часу пізнавати серцем усе, чим 

живе, що думає, з чого радіє й чим засмучується ваш вихованець. Це одна з 

найтонших речей у нашій педагогічній справі»  

 Сучасні  вчителі шанобливо відносяться до гуманної спадщини 

В.Сухомлинського, вивчають, аналізують і втілюють в життя його ідеї. Про 

це свідчить  і дане видання  видавничого центру Глибоцької  гімназії, куди 

увійшли  виступи наших педагогів  на різних методичних заходах у 

освітньому закладі під час року  ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

СУХОМЛИНСЬКОГО.  
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Алєксєєва Валентина Петрівна ,
вчитель початкових класів
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„СУХОМЛИНСЬКИЙ – ЛЮДИНА ”: 
 

до 100-річчя від дня народження 

видатного педагога і письменника В. О. Сухомлинського 
 

  

Учитель, герой і поет              
З серцем палаючим Данко     

Справжній палкий гуманіст   
Щастя творив до останку.      

Григорій Орел 

  

Життєвий шлях видатного педагога 

Василь Олександрович Сухомлинський дуже любив дітей, тому і став 

педагогом. Це справді людина з полум’яним серцем, видатний педагог 

сучасності. 35 років свого життя він віддав школі. Сухомлинський – 

заслужений вчитель України, лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка. 

З його ім’ям пов’язані збагачення і піднесення педагогічної науки ХХ 

століття. Велика, самобутня спадщина вченого з плином часу привертає все 

більше уваги. 

    А народився Василь Олександрович Сухомлинський 28 вересня 1918 року 

в селі Василівка Онуфріївського району Кіровоградської області (за 

тогочасним адміністративно-територіальним поділом — Василівська волость 

Олександрійського повіту Херсонської губернії) у незаможній селянській 

родині. 

    Батько його, Олександр Омелянович, працював по найму як тесляр і столяр 

у поміщицьких економіях та заможних селянських господарствах. Після 

встановлення радянської адміністрації в Україні був активістом колгоспного 

життя у селі, брав участь у керівництві кооперацією та місцевим колгоспом, 

виступав у пресі як сількор, завідував колгоспною хатою-лабораторією, 

керував трудовим навчанням учнів (з деревообробної справи) у семирічній 

школі.  

    Мати майбутнього славетного педагога, Оксана Юдівна, теж працювала в 

колгоспі, займалася домашнім господарством. Часто зимовими вечорами 

вона розповідала дітям казки, а пізніше весь час спонукала свого Василька до 

вчительської роботи, побачивши у нього дар і покликання до професії 

педагога. Разом з Олександром Омеляновичем вона виховала, крім Василя, 
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ще трьох дітей — Івана, Сергія та Меланію, які теж стали вчителями. Через 

усе життя проніс Василь Олександрович любов та повагу до  своєї матусі. 

Сухомлинський вчив і своїх учнів гарно ставитися до матерів, любити і 

поважати їх, написавши про це багато оповідань для дітей. 

    Особливий вплив на маленького Василька мав дід Сухомлинського 

Омелян. У діда була велика бібліотека. Помираючи, всі свої книжки він 

віддав Василеві. Ставши дорослим, Василь Олександрович часто згадував, як 

дід йому багато читав і його заохочував до читання, і ніколи не забував дідові 

слова: „Хто дітей любить, той добрий чоловік‖. 

    Василь Сухомлинський навчався спочатку (1926—1933) у Василівській 

семирічці, де був одним із кращих учнів. Влітку 1934 року він вступив на 

підготовчі курси при Кременчуцькому педінституті і того ж року став 

студентом факультету мови та літератури цього вузу. Проте через хворобу у 

1935 році змушений був перервати навчання в інституті. Сімнадцятирічним 

юнаком розпочав Василь свою практичну педагогічну роботу. У 1935—1938 

рр. він викладав українську мову і літературу у Василівській та Зибківській 

семирічних школах Онуфріївського району. У 1936 році Сухомлинський 

продовжив навчання на заочному відділі Полтавського педагогічного 

інституту, де спершу здобув кваліфікацію учителя української мови і 

літератури неповної середньої школи, а згодом — і викладача цих же 

предметів середньої школи (1938). Згадуючи цей час, Василь Олександрович 

писав: „Мені випало щастя два роки вчитися в Полтавському педагогічному 

інституті… Кажу — випало щастя, бо нас, двадцятирічних юнаків та дівчат, 

оточувала в інституті атмосфера творчої мислі, допитливості, жадоби знань. 

Я з гордістю називаю Полтавський педагогічний інститут своєю альма-

матер…‖  

    З 1938 року і до початку Великої Вітчизняної війни Василь Олександрович 

працював в Онуфріївській середній школі учителем української словесності, 

а через деякий час — і завідуючим навчальною частиною школи. Війна 

внесла свої корективи у розмірений ритм життя: у липні 1941 року 

Сухомлинського було призвано до війська. Закінчивши військово-політичні 

курси у Москві, він одержав військове звання молодшого політрука, і з 

вересня 1941 року він — політрук роти у діючій армії. На фронті Василь 

Олександрович був двічі поранений, довго лікувався в евакогоспіталях. 

Тяжким було поранення в руку. Хірурги хотіли її ампутувати. Але він не дав 

цього зробити, усе твердив: „Ні. Я вчитель!‖. І це, мабуть, врятувало його. 

Лікарю довелося двічі оперувати Василя Олександровича, але руку він все-

таки не ампутував. Дуже вже велика була віра Сухомлинського в життя! 

    Після одужання з червня 1942 року В. О. Сухомлинський працював 

директором середньої школи і вчителем російської мови і літератури у 

селищі Ува Удмуртської АРСР, а навесні 1944-го  Василь Олександрович 

разом з дружиною Г.І. Сухомлинською виїжджає на Україну, в щойно 

визволений Онуфріївський район Кіровоградської області.  
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    Упродовж чотирьох років він працював завідуючим районним відділом 

народної освіти і одночасно викладав у школі. Саме в цей період Василь 

Олександрович дебютує із статтями на педагогічні теми у районній пресі 

„Ударна праця‖ та обласній газеті „Кіровоградська правда‖. У 1948 році 

В.О.Сухомлинського призначають, на його прохання, директором Павлиської 

середньої школи. Цим навчальним закладом він керував до останку життя, 

двадцять три роки у Павлиші стали найпліднішим періодом його науково-

практичної та літературно-публіцистичної діяльності. Василь Олександрович 

доклав чимало зусиль, аби піднести пересічну сільську школу на рівень 

найкращих загальноосвітніх навчальних закладів, щоб перетворити її на 

справжню лабораторію передової педагогічної думки і якнайповніше 

узагальнити набутий досвід. І він досяг поставленої мети, насамперед 

завдяки власній винятковій працьовитості, постійному творчому горінню, 

твердій, безкомпромісній вимогливості як до себе, так і до всього 

педагогічного колективу.  

    Починаючи з 1949 року, Василь Олександрович виступає не тільки у 

місцевій періодиці, а й у республіканських та всесоюзних виданнях. У 1955 

році він успішно захищає у Київському державному університеті 

кандидатську дисертацію на тему „Директор школи — керівник навчально-

виховної роботи‖. На найвищий щабель своєї педагогічної творчості Василь 

Олександрович піднявся у шістдесяті роки. Саме тоді з особливою 

виразністю і силою проявився його яскравий і самобутній талант педагога-

дослідника й педагога-публіциста, саме у ті роки написав він найкращі книги, 

статті, художні твори для дітей та юнацтва. До найголовніших, 

найгрунтовніших творів В.О.Сухомлинського, опублікованих починаючи із 

1960 року, належать: „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‖. Остання праця була удостоєна першої премії Педагогічного 

товариства УРСР (1973) і Державної премії УРСР (1974). Але не все було так 

гладко у творчій біографії педагога. Цікавий і маловідомий факт, що ця 

широко знана й найбільш популярна книга В.Сухомлинського „Серце віддаю 

дітям‖, яка вийшла 25 мовами і  витримала майже 50 видань, вперше 

побачила світ у 1968 році в Німеччині. У себе вдома Сухомлинський не міг її 

опублікувати – рукопис кочував з одного видавництва в інше і отримував 

негативні рецензії. Зокрема, зверталася увага на те, що автор однобічно  (в 

основному на матеріалі природи) вирішує питання морального і естетичного 

виховання школярів 1-4 класів, що у рукопису ніде не згадується слово 

„партія‖, що дітям потрібно більш чітко розповідати, про поняття класової 

боротьби і що собою являє сучасний імперіалізм тощо. Після того, як книга 

з’явилася у Німеччині і одразу  ж стала популярною, Василя Олександровича 
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викликали у партійні органи і він отримав партійну догану, бо вихід книги 

першодруком за кордоном був категорично заборонений у ті часи. 

Вітчизняним видавцям було наказано у короткий термін видати книгу в 

Україні, і в 1969 році „Серце віддаю дітям‖ з’являється у видавництві 

„Радянська школа‖. 

    На високу оцінку заслуговують і праці В.О.Сухомлинського, які  вийшли 

 окремими виданнями вже після смерті талановитого педагога: „Народження 

громадянина‖, „Методика виховання колективу‖, „Розмова з молодим 

директором школи‖, „Як виховати справжню людину‖. Віддаючи багато 

енергії вчительській роботі, створюючи фундаментальні педагогічні твори, 

В.О.Сухомлинський водночас виступав і як активний громадський діяч, 

систематично проводив культурно-освітню роботу серед населення Павлиша, 

брав активну участь у численних науково-педагогічних конференціях, 

симпозіумах, сесіях, нарадах, семінарах. Не обійшло його й офіційне 

визнання: у 1968 році йому присвоїли звання Героя соціалістичної праці, того 

ж року він був обраний членом-кореспондентом АПН СРСР.  

    Попереду було багато планів, але 2 вересня 1970 року серце Василя 

Олександровича Сухомлинського перестало битися. Йому судилося 

народитися і померти у вересні, і це символічно. Бо вересень – це початок 

нового навчального року.  

    На гранітному обеліску в Павлиші викарбовано дві дати:   28.09.1918 – 

02.09.1970. На початку кожного навчального року сьогоднішні учні та 

вчителі Павлиської школи постійно відвідують могилу видатного педагога-

земляка.  
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Втім, фізична смерть не поклала край життю його творчих надбань. І 

сьогодні широко використовується безцінна спадщина В.О.Сухомлинського, 

адже дбати про щастя інших було лейтмотивом усього його життя.  

    „Дорогі мої! Я буду жити і працювати заради вас, доки в моїх грудях 

б’ється серце. Ніякі високі звання ані титули не зіпсують мене. Я залишуся 

таким, як був досі. Найвище звання на світі – бути Людиною. Бути Людиною 

і дбати про щастя інших‖. 

    Після смерті видатного педагога і мислителя при Павлиській школі 

відкрили музей В.О.Сухомлинського, який у 1973 році набув статусу 

державного педагогічно-меморіального. Сьогодні у його фондах майже 18,5 

тис. одиниць зберігання. Серед них – особисті речі родини Сухомлинських, 

рукописи, сімейна бібліотека, творчі роботи учнів школи.  

    Зберігається у музеї й частина особистої бібліотеки В.О.Сухомлинського 

(не всі 19 тисяч, а близько 7 тисяч томів), якою педагог дозволяв 

користуватися не лише своїм колегам, а й вихованцям.  

    Все найцінніше, створене В.О.Сухомлинським, не тільки назавжди 

увійшло до скарбниці вітчизняної педагогіки та національної духовної 

культури, а й знайшло своє поширення у різних країнах світу. Книги Василя 

Олександровича, окремі твори, статті були опубліковані в Росії, Болгарії, 

Угорщині, Польщі, Чехословаччині, Німеччині, Японії, Китаї. Ідеї 

Сухомлинського викликали інтерес і набули певного розповсюдження у 

педагогів далекої Австралії та Сполучених Штатів Америки. Творчість 

Василя Олександровича користується особливою популярністю у Китаї. Тут 

видано практично всі праці й багато статей педагога по кілька разів великим 

тиражем. Можна сказати без перебільшення, що В. О. Сухомлинський набув 

ваги найпопулярнішого педагога Китаю. „Перебуваючи у цій країні, я не 

зустріла жодного педагога, вчителя, викладача, для якого ім’я Василя 

Олександровича було б невідомим‖, - пише Ольга Сухомлинська, доктор 

педагогічних наук, академік АПН України, дочка видатного педагога. 

    Кількість читачів, прихильників, дослідників та продовжувачів справи 

Василя Олександровича щороку зростає. І свідчення цього – створення у 

1990 році Української асоціації Василя Сухомлинського, яка об’єднала 

викладачів, науковців, учительство, студентство. Починаючи з 1993 року, 

Асоціація при підтримці Міністерства освіти і науки України, Академії 

педагогічних наук проводить Всеукраїнські педагогічні читання під 

загальною назвою „В.О.Сухомлинський і сучасність‖ у різних регіонах 

України. На проведення цих заходів відгукнулося не лише українське 

вчительство, а й педагоги різних країн – Росії, Греції, Німеччини, Японії, 

Китаю, Польщі, Болгарії тощо. У вересні – жовтні 1993 року була проведена 

перша Міжнародна конференція послідовників та дослідників педагогічних 

ідей В.Сухомлинського 

    1998 рік – рік відзначення 80-річного ювілею видатного педагога - 

Міжнародна організація з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО 
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оголосила роком Сухомлинського. 

    До 85-річчя В.О.Сухомлинського Національним банком  України була 

випущена монета загальним  тиражем  30000 штук, яка продовжила серію 

„Видатні особистості України‖ і знаходиться в обігу з 30 вересня 2003 року. 

Автори: ескізів - Лариса Корень, моделей - Святослав Іваненко, Володимир 

Дем'яненко. 

 

                            

 

     

    На аверсі монети зображено горизонтальну композицію, основою якої є 

книги - праці Сухомлинського та діти, які відпочивають та займаються 

суспільно-корисною працею, угорі - малий Державний Герб України 

(ліворуч), напис УКРАЇНА та логотип Монетного двору Національного 

банку України, у нижній частині монетного поля - рік карбування монети 

2003 та позначення номіналу 2 ГРИВНІ. На реверсі монети зображено 

портрет Василя Сухомлинського, ліворуч вертикально розміщено ручку з 

пером та роки життя 1918-1970, праворуч півколом напис В. О. 

СУХОМЛИНСЬКИЙ.  

    В рамках заходів з нагоди відзначення 90-ї річниці від дня народження 

В.О.Сухомлинського 29 вересня 2008 року в Києві відкрито пам’ятник 

видатному українському педагогові. Скульптуру встановлено в Державній 

науково-педагогічній бібліотеці імені В.О.Сухомлинського. Автор 

пам’ятника Д. Дідур зобразив В. Сухомлинського молодим. За його задумом, 

В.Сухомлинський ніколи не старів духом. До того ж саме в молоді роки до 

педагога прийшли популярність і визнання... Виготовлення і встановлення 

скульптури стало можливим завдяки фінансовій підтримці Фонду Конфуція 

(Китай) при Луганському національному педагогічному університеті ім. Т. 

Шевченка.  
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ШКОЛА РАДОСТІ: ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ 

НАРОДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО ПЕДАГОГА ВАСИЛЯ 

СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

Л.І. Максимюк,  

вчитель технологій 

 

 

 

Василь Сухомлинський умів зацікавити дітей. (Архівне фото.) 

Часто у нашій сучасній історії постаті, які 20-30 років тому були 

«володарями думок» і беззаперечними авторитетами, нині відомі одиницям. 

  

Твори відомих колись літераторів, науковців не витримали випробовування 

часом, а ідеологічні нашарування далися взнаки. 
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Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського, чиє 100-ліття відзначаємо, ніби 

одержали друге життя, хоча доля відміряла йому лише 52 роки. 

  

Напрацювання Василя Олександровича стосовно виховання дітей не 

нівелювалися, а продовжують втілюватися в життя. Ба більше. Нині 

дослідники все частіше наголошують на тому, що Василь Сухомлинський 

завжди випереджав свій час.  

Залишив заняття в інституті через хвороби 

Причини педагогічних перемог невтомного педагога варто шукати 

щонайперше в його біографії, ретельно досліджуючи кожен факт. 

  

Народився Василь Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівці 

Олександрійського повіту Херсонської губернії (тепер Кіровоградська 

область) у селянській родині. 

  

Біографи відзначають, що батьки майбутнього педагога відіграли значну 

роль у формуванні його світогляду. Бабуся та мама прищепили дитині любов 

до народних традицій, які вони щиро шанували.  

  

У 1934 році Сухомлинський вступає на підготовчі курси учительського 

інституту в Кременчуці, а потім навчається в ньому на факультеті 

української мови і літератури. Крім того, що Василь Олександрович цінував 

народні традиції, захоплювався читанням, він відзначався особливою 

чуттєвістю, увагою до людей. 

  

Риси, які так необхідні педагогу, і які в наші дні часто забуті.  

Так сталося, що Василю Олександровичу самому довелося зазнати фізичних 

страждань — він зростав хворобливою дитиною. 

  

Напевно тому, у майбутньому педагог з особливою турботою ставитиметься 

до тих дітей, яким через їхні фізичні вади важко даватиметься навчання. 

Власні хвороби змусили Василя Сухомлинського у 1935 році залишити 

заняття в інституті і розпочати роботу в школі. Так школа назавжди увійшла 

в його життя.  

  

Василь Сухомлинський працював у сільських школах рідного району і 

заочно навчався у Полтавському педагогічному інституті. 
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Згодом у праці «Павлиська середня школа» Василь Олександрович писав: «З 

великою теплотою згадую про Полтавський педагогічний інститут, який 

закінчив, про викладачів педагогіки, літератури, історії. Тут педагогіка не 

була засушеними висновками, а живою яскравою розповіддю про мистецтво 

виховання, про методи впливу на свідомість і почуття».  

  

Вихор війни зруйнував мирне життя мільйонів українців. Шкільний клас 

педагог змінив на поле бою. Кривава війна розділила життя навпіл: 

Сухомлинський був поранений, розгубив своїх рідних. Після поранення 

Василя Олександровича було комісовано.  

  

У невеличкому селищі Ува в Удмуртії він працював директором школи до 

1944 року. Ці роки стали випробуванням для педагога, який щиро прагнув 

повернутися на рідну українську землю. 

  

Хоча життя дарувало приємні моменти. Саме в Удмуртії Василь 

Сухомлинський познайомився зі своєю майбутньою дружиною, Ганною 

Іванівною Дев’ятовою. У 1944 році вони одружилися і, як тільки було 

звільнено Україну, повернулися на рідну землю.  

Засуджували «абстрактний гуманізм» 

Хоча у Василя Олександровича була можливість залишитися на 

адміністративній роботі, йому завжди хотілося повернутися до живої справи, 

яка була можливою тільки у школі. 

  

Починаючи з 1948 році і до кінця свого життя Василь Сухомлинський 

працював у школі в селі Павлиші. Саме тут, за сім кілометрів від рідного 

села, він почувався удома. 

  

І зрештою, саме у Павлишах Василь Сухомлинський реалізувався як педагог, 

філософ, письменник. Спілкування з дітьми, які стали для нього рідними, 

спонукали до філософського осмислення буття та кликали до активної праці.  

  

Педагог розумів, що чимало консервативних догм має бути подолано у новій 

школі, яка має наповнюватися новим змістом. Творчий неспокій педагога 

збігся з періодом так званої «відлиги», що стало стимулом для змін в усіх 

сферах життя. 
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У той час багато вчених — філософів, психологів, педагогів, письменників 

розвивали новаторські тенденції, створювали твори, яким судилося пережити 

свій час.  

  

Період від середини 50-х до середини 60-х років став плідним у житті Василя 

Олександровича. Саме в цей час педагог висловлює своє критичне ставлення 

до партійного керівництва школою — він пише листа Микиті Хрущову, в 

якому не погоджується з партійною програмою реформування школи, а 

також виступає на нараді при ЦК КПРС з приводу організації шкіл-

інтернатів, вважаючи ідею загального суспільно-державного виховання дітей 

з дворічного віку необґрунтованою і небезпечною.  

  

Здавалося, що ідеї Василя Сухомлинського розвиватимуться й 

розвиватимуться. Проте замість «відлиги» невдовзі настали «люті морози». 

  

Демократичні процеси у суспільстві згорталися, особливо це відчувалося 

після придушення революції в Чехословаччині 1968 року, що не могло не 

позначитися на усіх сферах життя.  

  

Гуманістичні ідеали Василя Сухомлинського потребували втілення у життя, 

проте прибічники офіційної педагогіки вже гострили свої ядучі пера. 

  

Василя Олександровича обвинувачували у так званому «абстрактному 

гуманізмі», несумісному з догматами офіційної педагогіки. Для багатьох цей 

факт стане вражаючим, адже здавалося, що ім’я Василя Сухомлинського 

ніколи не було під забороною!  

  

Однак його позбавляють можливості друкувати статті, критикують опоненти 

від офіційної педагогіки. Саме за таких умов з’являються праці «Серце 

віддаю дітям» (1969), «Павлиська середня школа», «Народження 

громадянина» (1970). 

  

Василь Олександрович не лише не відрікається від своїх ідей, а навпаки — 

активно їх поширює. Зрештою, його ідеї своїм корінням сягають до 

невичерпного джерела народної педагогіки: любов до рідної землі, до 

природи, виховання почуття прекрасного. 
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Сприймати дитину такою, яка вона є 

Василь Олександрович особливу увагу звертав на необхідності духовного 

розвитку дитини, переймався тим, аби кожен день маленької людини не 

марнувався. 

  

Новаторство педагога полягало в тому, що до шкільної практики увійшли 

такі ціннісні категорії, як «духовна зрілість», «педагогіка серця», «духовне 

багатство», «духовна культура». 

  

Нині цими категоріями часто оперують як на управлінському, так і на 

шкільному рівнях. Проте чи наповнені вони справжнім, а не спотвореним 

сенсом? Чи намагається нинішня школа по-справжньому зазирнути в душу 

дитини?  

  

Василь Сухомлинський дбав насамперед про справжню, а не сфальшовану 

сутність. Процес становлення духовного світу дитини педагог розглядав в 

єдності процесів засвоєння певної суми знань та формування духовно-

ціннісних орієнтирів. 

  

Педагог дотримувався думки про те, що в школі діти мають не лише набути 

знання, а й зрости духовно, осягнути своє місце у цьому складному 

дорослому світі.  

  

Кожна дитина рано чи пізно поставить запитання: «Хто я?», «Навіщо 

прийшов у цей світ?», «В чому сенс мого існування?». 

  

Аналізуючи педагогічну спадщину Василя Олександровича, його дочка, 

академік Ольга Сухомлинська, зазначала, що мораль, етику батько взяв за 

основу морального життя дитини, інтелектуальний, фізичний розвиток.  

  

Найвищою цінністю виховання дитини є її неповторність та унікальність. 

Духовність визначалася Василем Сухомлинським як головний принцип 

життєдіяльності людини. 

  

Зрештою, новаторство педагога й полягало в тому, що він примусив своїх 

колег по-іншому подивитися на звичні речі.  

  

На відміну від багатьох філософів, які поняття щастя не ототожнювали з 

духовністю, Василь Олександрович був переконаний, що «творення щастя і є 

метою виховання, і водночас щастя — це душевний стан». Визначене 

педагогом відчуття щастя тісно переплетено з ідеями філософії серця. 
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У творі «Як виховати справжню людину» педагог пропонує власну етичну 

концепцію, в основу якої покладено виховання почуттів сердечності, краси 

людського духу.  

  

Чи спрацьовує концепція педагога за нинішніх умов, коли на озброєння взято 

протилежні цінності — індивідуалізм, досягання успіху будь-якою ціною? 

  

Зрештою, корозією роз’їдає дитячу душу дійсність, коли розшарування в 

суспільстві, соціальна несправедливість досягли нечуваних розмірів. 

  

Чи не тому гуманістичні ідеали Василя Сухомлинського лишаються лише 

гарними словами, придатними для цитування? 

  

Повернутися до незамуленого джерела його ідей справді непросто. Адже у 

такому випадку доведеться докорінно змінитися самому, адже те, чим жив 

педагог, неможливо зімітувати. 

  

Як і неможливо наповнити конкретними справами хрестоматійну фразу 

«серце віддаю дітям». Недаремно Василь Олександрович застерігав, що в 

процесі формування духовного світу дитини педагогу належить особлива 

роль.  

  

Проникнення у духовний світ дитини, вивчення її інтересів — справа 

надзвичайно складна. Василь Сухомлинський наголошував на тому, що 

дитину треба не просто оцінювати з погляду того, якою хотів бачити її 

вчитель, а також не висловлювати поспішних суджень про її здібності. 

  

Дитину треба пізнавати такою, якою вона є, адже намагання «змінити, 

переломити, перебудувати те, що створила у своїй таємничій майстерні 

природа...може призвести до хворобливих явищ...» 

  

Педагог щиро вірив, що кожна дитина — неповторна, а її душа відкрита до 

прекрасного та неповторного світу краси. Головне — вчасно розпізнати 

здібності дитини, не залишити їх непоміченими. Недаремно стільки уваги 

Василь Олександрович приділяв казкам, повсякчас наголошуючи на їхньому 

виховному потенціалі.  
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Тисяча казок  

На думку педагога, казка — то не забава, а духовна скарбниця, здатна 

творити дива. «Я не один рік думав: у чому виявляється найяскравіший 

наслідок виховання? — розмірковував Василь Олександрович. — Життя 

переконало: перший і найвідчутніший наслідок виховання виявляється в 

тому, що людина почала думати про себе. Замислилась над питанням: що в 

мені доброго і що поганого? Найточніший метод і прийоми виховання будуть 

порожніми, якщо вони не приведуть до того, щоб людина подивилася на 

саму себе, замислилась над власною долею».  

І саме казки навчають дітей того, чого не навчать моралізаторські настанови. 

Педагог створив понад тисячу казок, прищепивши своїм вихованцям любов 

до невичерпного джерела людської мудрості. «Казка, — писав Василь 

Сухомлинський, — це, образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогник 

дитячої думки і мови. Діти розуміють ідею лише тоді, коли вона втілена в 

яскравих образах. Казка виховує любов до рідної землі вже тому, що вона — 

творіння народу». 

  

Кожна казка Василя Сухомлинського — це книга життя, в якій закарбовані 

морально-ціннісні настанови. Його герої не фантастичні, а земні, це ті речі, 

тварини, птахи, що нас оточують. Глибокою мудрістю наповнена казка 
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«Камінь», у якій порушено тему любові до природи, заклик зберегти її красу 

для наступних поколінь. Хлопчик кинув камінь у криницю, не замислюючись 

над наслідками. Джерело пересохло, а дуб загинув. Минуло багато років, 

хлопчик став сивим дідусем. Схотів підійти до прохолодної криниці, почути 

солов’їний спів. Та замість живої краси вітер здіймав хмари пилюки. 

Необачний вчинок, скоєний у дитинстві, через роки озвався знищенням 

природи. Схаменулася людина, та вже пізно. Педагог не читає моралі, лише 

творить свою чарівну казку, сповнену народної мудрості.  

  

В іншій казці «Соловей і Жук» Василь Сухомлинський пропонує 

замислитися над тим, що все в нашому житті взаємопов’язано, починаючи 

від малої комашки і завершуючи людиною. Соловей дарував свій чарівний 

спів людям і пишався собою. От лише гудіння Жука йому заважало. 

Найкраще було б, аби Жука зовсім не було. Жук гідно відповів: «Ні, 

Солов’ю, без мене, Жука, неможливий світ, як і без тебе, Солов’я». Відповідь 

Жука вразила Солов’я, бо йому здавалося, що тільки він необхідний людям. 

Коли Жук запропонував звернутися з цим запитанням до маленької дівчинки, 

то її мудра відповідь приголомшила всіх. «Хай собі будуть і Соловей, і Жук. 

Як же можна без Жука?». У невеликому за обсягом творі, ніби у романі, 

зібрані глибокі думки.  

Єдність з природою — «колискою дитячої думки» педагог вважав одним із 

важливих чинників виховання. Відомо, що вихованці Василя 

Олександровича часто вирушали на прогулянки в поле, аби не пропустити 

мить, коли «прокидається земля». Хоча сам педагог волів називати 

розроблений ним засіб як подорож у природу. І наголошував: «Не 

захоплюючі прогулянки, а саме урок». Водночас у праці «Природа, праця, 

світогляд» педагог застерігав, що вихователю знадобиться чимало часу, аби 

«дитина побачила себе як частинку природи, здивувалася, що людина до того 

часу сильна і могутня, поки вона вірний син матері-природи». Крім 

важливості спілкування з природою, педагог звертав увагу на необхідності 

піклуватися про здоров’я школярів.  

Сто порад учителеві 

Далекого 1969 року педагог наполягав на тому, що піклування про здоров’я 

— найважливіше завдання педагога. «Приблизно у 85% усіх невстигаючих 

учнів головна причина відставання у навчанні — поганий стан здоров’я», — 
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писав Василь Олександрович. Тому з першого дня перебування дітей у 

Павлиській школі їх вчили всі свої зусилля спрямовувати на зміцнення 

власного здоров’я, дбайливого ставлення до нього.  

  

У книжці «Сто порад учителеві» даються настанови, які можуть бути 

використані і сучасними педагогами: «Здоров’я — це повнота духовного 

життя, радість, ясний розум. Найважливіше джерело здоров’я — навколишня 

природа. Живи й трудися серед природи. Нехай стануть твоїми заповідями 

простота, невибагливість, стриманість».  

  

До речі, однією з умов фізичного загартування у Павлиській школі вважалося 

дотримання настанови: «Бути в русі». А для того, щоб діти в школі не 

перевтомлювалися, педагог, зокрема, пропонував додержуватися таких 

правил: «не можна допускати захоплення тими прийомами «ефективного», 

«прискореного» навчання, в основі яких — погляд на голову дитини як на 

електронний механізм, здатний без кінця нагромаджувати й засвоювати.  

  

У хрестоматійній праці «Серце віддаю дітям» педагог писав: «Я не боюся ще 

й ще раз повторювати: турбота про здоров’я — це найважливіша праця 

вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежать їхнє духовне 

життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили». 

Напевно, втілення ідей педагога-гуманіста в життя стало би для нього 

найкращим пам’ятником. Адже людина, яка створила школу радості для 

дітей, варта того, аби її настанови втілювалися в життя.  
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ВАСИЛЬ   СУХОМЛИНСЬКИЙ - НАУКОВЕЦЬ 
 

О.В.Блисенко,  

вчитель хімії 

 

Українська та світова педагогічна спільнота високо цінує внесок В.О. 

Сухомлинського в розвиток освіти і науки. Відомий педагог 23 роки 

беззмінно працював директором Павлиської середньої школи. В 1948 це була 

звичайна, пересічна школа. Робота в школі стала найпліднішим періодом 

його науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності. Звичайну 

сільську школу він перетворив у справжню педагогічну лабораторію, де 

видобував скарби педагогічної мудрості. Школа, на думку Василя 

Сухомлинського, – це не комора знань, а світоч розуму, святиня і надія, 

духовна колиска народу, норовливе дитя суспільства. Це – світ душевних 

людських доторкань, зосередження добрих почуттів, тонких переживань. Це 

– вічне вогнище краси, освіти й освіченості. В школі дитина проводить один 

з найважливіших періодів свого життя, а не лише засвоєння знання, вміння, 

навички, способи діяльності. 

Василь Олександрович є автором 48 монографій, понад 600 статей, 1500 

оповідань і казок, притч та новел для дітей. Найвідоміша його праця – 

«Серце віддаю дітям», перекладена на 30 мов світу, її перевидавали 54 рази. 

Загалом твори В.О. Сухомлинського видано 53-ма мовами світу накладом 

майже 15 млн. примірників. Його книги присвячені головним чином 

вихованню і навчанню молоді, педагогізації батьків. 

У 1955 році Василь Олександрович захистив кандидатську дисертацію на 

тему «Директор школи – керівник навчально-виховного процесу». Саме в цей 

період життя і творчої діяльності видатного українського педагога тісно 

пов'язаний з Києвом. 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук, участь в наукових конференціях, семінарах, з'їздах вчителів, співпраця 

з київськими видавництвами, спілкування з колегами, друзями, однодумцями 

– це те, що назавжди пов'язало вченого зі столицею.  
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ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У 

ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

ВАСИЛЯ  СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

А.В.Герман, 

вчитель  біології 

У сучасній Україні ХХI століття проблема родинного виховання стоїть дуже гостро. 

Неухильним є той факт, що сімейна атмосфера більше впливає на підростаюче 

покоління, ніж школа, якій далеко не завжди вдається перевиховати своїх учнів, 

враховуючи, власне, що велику частину свого часу вони проводять за її межами. 

Батьківська педагогіка набуває особливої актуальності і нині, в епоху третього 

тисячоліття, коли широко пропагується аморальність, анархія, насильство, 

злочинність, а матеріальні апетити нового покоління ведуть до його духовного 

зубожіння, залишаючи сімейні цінності позаду як пережиток минулого. Вивчаючи 

проблеми виховання дітей, умови та особливості виховного процесу в різних сім’ях, 

В. Сухомлинський був глибоко переконаний, що спотворена душа дитини – це 

наслідок неправильного сімейного виховання. 

За В. Сухомлинським, могутня сила виховання покладена в тому, що діти вчаться 

дивитися на світ очима батьків, вчаться у батька поважати матір, бабусю, жінку, 

людину. «В семье Алексея Матвеевича отец делает все для того, чтобы дети 

дорожили матерью. Летом и ранней весной на животноводческой ферме работать 

легче, чем в звене, где мать выращивает сахарную свеклу. И вот в дни напряженного 

нелегкого труда Алексей Матвеевич идет в поле, а жена – на ферму. Дети привыкли 

к тому, что отец всегда берет на себя самую тяжелую работу, и учатся у него 

смотреть на мать глазами благородного сильного мужчины» 

 

Ствердженню батьківського авторитету заважають недоліки сімейного виховання. 

Надмірна материнська любов, так само як і її відсутність, може засліплювати, 

робити нещасною не лише матір, а й дитину. Найскладніша професія - бути матір’ю. 

Любов матері має бути розумною, ніжною і водночас вимогливою. Не випадково 

говорять: «Що легше за пух? Серце матері. Що твердіше за камінь? Серце матері». 

«Любити дітей потрібно мудро, - казав       В. О. Сухомлинський. Дитина, що не 

вихована у дусі розчулення — егоїст. Вона не знає слів «неможна», «можна», 
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«необхідно». Вона не знає свого обов’язку перед батьками, не хоче працювати. 

Дитині здається, що вона приносить радість батькам уже тим, що живе на світі». 

 

Пріоритет родинного виховання, порівняно з усіма іншими ланками виховання, 

незаперечний.  Суть його полягає в тому, що сім'я першою бере під свою опіку 

дитину з моменту її народження, в ранньому дитинстві і не полишає своєї уваги й 

тоді, коли вона стане дорослою людиною. Відвідуючи дитячий садок, а потім 

навчаючись у школі, дитина все одно переважну більшість свого часу проводить в 

сім'ї, не перестає вона бути її членом і після закінчення школи. 

З цього приводу В. О. Сухомлинський з пристрастю звертався до батьків: «Якою б 

відповідальною і складною та творчою не була Ваша робота на виробництві, 

пам’ятайте, що вдома на Вас чекає ще більш відповідальна, ще більш тонка робота -

 виховання людини. Будь-де Вас можуть замінити іншим працівником: від сторожа 

тваринницької ферми до міністра. А справжнього батька не замінить ніхто…». Ні 

сім’я, ні школа, ні громадянські інститути, взяті окремо, не вичерпують усього 

розмаїття факторів, що впливають на дитину, на її особистість. Тому цілісний, 

систематичний процес виховання передбачає об’єднання зусиль усіх зацікавлених 

сторін. Ініціатива у цих контактах по праву належить школі. 

 

Аналізуючи педагогічну спадщину, досвід роботи видатного педагога В. 

Сухомлинського, можна стверджувати, що його погляди, ідеї значною мірою 

актуальні для сучасної української школи. 

Родинне виховання – перша природна і постійно діюча ланка виховання. Без 

докорінного поліпшення родинного виховання школа не зможе домогтися значних 

змін у подальшому розвитку підростаючих поколінь. Саме у сім’ї закладається 

духовна основа особистості, її мораль, самобутність, глибокі людські почуття. 

 

У педагогічній системі Василя Олександровича особистість виховується 

через тріаду: школа – сім'я – громадськість. 

В.Сухомлинський був переконаний, що успіху у вихованні поколінь можна 

досягнути тільки спільними зусиллями сім'ї і школи. 

 

Слід зазначити, що дослідження проблеми єдності дій школи і сім’ї в 

педагогічній спадщині В.Сухомлинського є принципово важливим, оскільки 

дозволяє розкривати специфічні особливості виховання дітей і використовувати їх у 

практиці сьогодення. 

 

Аналіз численних праць В. Сухомлинського свідчить, що він розробив і на 

практиці застосував систему шкільно-сімейного виховання, яка себе цілком 

виправдала. Педагог зазначав: „…шкільно-сімейне виховання не тільки дає змогу 
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На підставі порівняльного аналізу розглянемо  історико теоретичні аспекти 

поглядів В. Сухомлинського та К. Ушинського на формування творчої 

особистості вчителя у педагогічній спадщині вітчизняних педагогів - 

просвітителів. 

Актуальність проблеми становлення та розвиток творчої особистості вчителя 

визначена завданнями національної педагогічної освіти, яка покликана 

формувати вчителя, здатного розвивати особистість дитини, зорієнтованого 

на особнстісний та про¬фесійний саморозвиток і готовий працювати творчо  

Сучасна педагогічна наука розкриває досить широкий аспект діяльності 

вчителя. Особлива увага надається дослідженню питань формування творчої 

особистості, педагогічної культури вчителя у науковій доробці В.О. 

Сухомлинського. Автори М. Антонець, А. Борисовський. Ю. Новгородська. 

М Мухін. І. Прокопенко досліджують різноманітні аспекти творчої 

особистості вчителя як основи педагогічної системи В. Сухомлинського. 

Проблема особистості вчителя - одна із центральних у спадщині видатних 

класиків педагогіки В. Сухомлинського та К. Ушинського.  

Проблему творчого вчителя В.О. Сухомлннськнй порушує в багатьох 

статтях, серед яких: «Суспільство і вчитель», «Які якості треба мати педагогу 

добре виховувати молоде покоління, а й одночасно є дуже важливою умовою 

вдосконалення 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 сама сім’я як 

первинний осередок суспільства, неможлива школа як найважливіший навчально-

виховний заклад і неможливий моральний прогрес суспільства . 

 

ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ  

СПАДЩИНІ СУХОМЛИНСЬКОГО ТА УШИНСЬКОГО  
 

Ю.Д.Блисенко,  

директор гімназії , 

вчитель хімії 
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як вихователеві», «Розмова з молодим директором», книгах «Сто порад 

учителеві». «Методика виховання колективу» та багатьох інших. 

У «Розмові з молодим директором» Василь Олександрович називає творчість 

глибоко особистою, індивідуальною якістю і пов'язує її із здібностями, 

талантом педагога. На його думку, бачення нового у педагогічній діяльності 

є «важливою умовою творчого ставлення до роботи». 

У педагогічних працях К. Ушинського «Людина як предмет виховання». 

«Про користь педагогічної літератури». «Три елемента школи». «Праця в її 

психічному і виховному значенні» особа вчителя розглядається як 

вирішальна виховна сила, один із найважливіших факторів мистецтва 

виховання. Автор формулює основні вимога до творчої професії, систему 

наукової та педагогічної підготовки вчителя. 

На основі аналізу думок, поглядів, досвіду видатних педагогів В. 

Сухомлинського та К. Ушинського з визначеної проблеми доцільно виділити 

ряд спільних професійних ознак та педагогічних вимог до творчої професії 

вчителя, а саме: 

-  всебічна широка освіта та спеціальна педагогічна. психологічна і 

методична, теоретична і практична підготовка: 

- глибоке знання теорії та володіння мистецтвом навчання і виховання: 

- створення у педагогічному процесі духу творчого пошуку з елементами 

наукового дослідження: 

- здібність і готовність до самостійного, постій¬ного розширення свого 

наукового і педа-гогічного кругозору шляхом самоосвіти, 

самовдосконалення, професійного самопіз-нання і самовиховання: 

- органічне поєднання професіональних якостей вчителя і вихователя. 

Вчитель для учнів не лише носій знань, який професійно володіє 

професійними якостями вчителя-предметника. але одночасно і вихователь: 

- вчитель - носій найвищих ідеалів людяності, добра, справедливості й 

гуманізму. Особистість педагога творить особистість внхованця. 

В. Сухомлннський і К. Ушннськнй особливу увагу звертали на важливість та 

значення психолого- педагогічної освіченості, постійного наукового 

збагачення вчителя. Від учителів вимагалося бути обізнаними з усіма 

новинами наукового і культур¬ного життя суспільства. Особлива увага 

приділялась знанням вікової педагогічної психології, з тим щоб творчо 
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застосовувати до вихованців індивідуальний підхід, а не пристосовуватися до 

дитини. 

З цією метою у керованій В. Сухомлинськнм Павлишській середній школі 

діяли психологічні та спеціальні семінари, методичні об'єднання: випускався 

журнал «Педагогічна думка», проводилися науково-методичні та педагогічні 

конференції. Вчителями школи створюватися особисті бібліотеки, 

дотримуючись важливого принципу: «особиста бібліотека розкриває мою 

творчу індивідуальність і допомагає вводити вихованців у світ книги»  У 

школі панувала атмосфера творчого пошуку, піднесення гідності кожного 

вчителя як мислячої творчої особистості, адже педагогічна творчість 

безмежна  

На думку К. Ушинського, джерелом творчої індивідуальності педагога, а 

значить й інтелектуального фону навчання та виховання повинна бути 

педагогічна література, яка є «наймогутнішим засобом» оволодіння знаннями 

педагогічної діяльності, лише «педагогічна література, жива, сучасна й 

широка», може оживити виховну діяльність, вирвати «вихователя з його 

замкнутої, присипляючої сфери» та ввести його «в благородне коло 

мислителів, що присвятили все своє життя справі виховання». Педагог, при 

цьому застерігає, що педагогічна література «неодмінно повинна бути 

самостійною, народною, а не запозиченою в інших народів»  

Обидва педагоги-гуманісти поділяли думку стосовно глибокого оволодіння 

учителем теорією навчання та виховання як однією із складових 

формування творчого вчителя. В. Сухомлннський директорам наголошував: 

«Теорія навчання - складна і потрібна теорія, без оволодіння якою 

неможливо працювати в школі». Педагогічна теорія, шо живить педагогічну 

майстерність учителя, розвивається за умови, якщо вона відбивається в 

творчій індивідуальній праці . 

Відстоюючи недопустимість суперечки в справі виховання «між теорією і 

практикою», «між практиками і теоретиками, між поборниками досвіду і 

поборниками ідеї» К. Ушннськнй стверджує: «Нема такого педагога-

практика, в якого не було б своєї хоч крихітної, хоч туманної теорії 

виховання і немає такого сміливого теоретика, який би час від часу не 

оглядався на факти»  Він називає педагогіку як найбільше, найвище і 

найнеобхідніше з усіх мистецтв мистецтво виховання, яке спирається на 

науку. Справжня теорія виховання ґрунтується на основах науки, засвоєння 

якої вихователем необхідне і можливе знову ж таки, шляхом літератури. Він 

закликає педагогів глибоко знати теорію та володіти мистецтвом виховання, 
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оскільки педагогічній діяльності «крім терпіння, вродженої здібності й 

навичок, потрібні ще й спеціальні знання»  

Обидва вчені педагоги-класики глибоко розуміти, що за творчим характером 

педагогічна праця неможлива без елемента дослідження і насамперед 

творчого. На думку В. Сухомлинського,  «стає майстром педагогічної праці 

звичайно той,  хто відчув себе дослідником». Спостерігаючи, вивчаючи, 

аналізуючи факти, вчитель творить педагогічне явище. Саме в цьому і 

«полягає найважливіший елемент творчого дослідження-передбачення» . Це 

є важливою умовою творчого ставлення вчителя до роботи. Вчитель стає 

шукачем і дослідником, тим же вченим, але в своїй особливій лабораторії 

всебічно вивчаючи учнів, невпинно творить педагогічний процес. 

З цього приводу слушною є думка К Ушинського про розумову працю, яка є 

«чи не найважливішою працею для людини. Мріяти легко і приємно, а 

думати - важко»  За К. Ушинським. коли людина залишається без думки в 

голові, то у такому випадку «псується голова, серце і моральність». Саме 

тому в організації творчої роботи важливу роль відіграє визначення мети 

своєї діяльності. К. Ушинський пише: «Ввіряючи вихованню чисті і вразливі 

душі дітей, ми маємо цілковите право спитати вихователя, якої мети 

добиватиметься в своїй діяльності, оскільки визначення мети виховання є 

пробним каменем усяких психологічних і педагогічних теорій» 

Надаючи особливої уваги творчому характеру педагогічної діяльності, 

суттєвої ролі педагогічної науки у справі навчання та виховання В. 

Сухомлннський і К. Ушинський постійно піклувалися про рівень підготовки 

учителів у відповідних навчальних закладах. З приводу цього К. Ушннськнй 

наполегливо домагався відкриття в університетах вкрай потрібного 

факультету для педагогів. «Справа громадянського виховання зовсім не така 

дрібна, щоб не заслуговувала окремого факультету». За змістом та метою 

роботи такі факультети були б виразнішими, порівняно з іншими 

факультетами - це вивчення людини в усіх проявах її природи... . 

Розглядаючи педагогічні умови, що впливають на творче зростання вчителя 

В. Сухомлинський  і  К. Ушинський  були одностайної думки, що педагогічна 

творчість може успішно розвиватися лише на основі відкритої любові до 

дітей та до педагогічної справи. Аналізуючи дискусійну точку зору учителів 

щодо того, що мас бути першим: розуміння і любов до дітей чи високий 

професіоналізм. В. Сухомлинський у статті «Як любити дітей» висловлює 

однозначну думку: «...треба залишити школу і здобути іншу спеціальність. 

Або ж виховати в собі любов до дитини - третього не дано». Тільки любов 

вихователя може вплинути на духовний світ дитини, «педагог без любові до 
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дитини - це все одно, що співець без голосу, музикант без слуху, живописець 

без відчуття кольору»  

Любов до дитини К. Ушинський теж розглядав із позицій університетського 

гуманізму. Педагог - класнк радить вихователю «пізнати дитину такою, якою 

вона є насправді, з усіма її слабостями і в усій її величі, з усіма її буденними 

дрібними потребами і з усіма її великими духовними вимогами»  Чим виший 

рівень наукової обізнаності вихователя, чим вище його фаховий 

професіоналізм, глибоке розуміння дитини, її психології та духовного  освіту, 

тим впливовішою на молоду душу стає особа вихователя, «якої не можна 

замінити ні підручниками, ні моральними сентенціями, ні системою покарань 

та заохочень. Вона означас все в справі виховання»  

Заслуговує на увагу ше одна цінна ідея В. Сухомлннського та К. Ушинського 

стосовно творчої педагогічної діяльності - це проектування людини. У 

«Розмові з молодим директором» В. Сухомлинськнй аналізує обгрунтовану 

А. Макаренком ідею проектування  людини: «Якщо уважно вдуматись в 

нашу роботу, то найголовнішою сферою єднання теорії і практики є 

проектування людини». Варто, при цьому, зазначити, що на той час 

педагогічна психологія ще не набула функції проектуючої науки і 

передбачення Василя Олександровича щодо проектування людської 

особистості було провідною рисою творчості педагога. 

У свій час К. Ушннський розглядав виховну діяльність педагога з погляду у 

майбутнє. У праці «Людина як предмет виховання», відстоюючи ідею 

важливості для суспільства формування ідеалу досконалої людини, великий 

педагог звертає увагу на роль вихователів, яким «ввіряємо моральність і 

розум дітей наших, ввіряємо їхню душ}1, а разом з тим і майбутнє нашої 

вітчизни»  

Висловлені В. Сухомлинськи м та К. Ушинськнм думки щодо творчої 

особистості вчителя набагато випереджали свій час , є актуальними, 

багатогранними і потрібними для сьогодення з позицій освітньої практики та 

подальших наукових досліджень 
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СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ТА 

ЗБАГАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ  КУЛЬТУРИ 

ВЧИТЕЛЯ 

 

І.П.Крючко , вчитель  

української мови та літератури  

СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО 

ФОРМУВАННЯ ТА 

ЗБАГАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ

І.П.КРЮЧКО
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“ПРАКТИЧНА ПЕДАГОГІКА – ЦЕ

ЗНАННЯ Й УМІННЯ НЕ ЛИШЕ

ДОВЕДЕНІ ДО СТУПЕНЯ

МАЙСТЕРНОСТІ, А Й ПІДНЯТТІ

ДО РІВНЯ МИСТЕЦТВА”

 

 

ОСНОВУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ВЧИТЕЛЯ СТАНОВЛЯТЬ:
1. ГЛИБОКЕ ЗНАННЯ ПРЕДМЕТА, ЯКИЙ 

ВИКЛАДАЄ ВЧИТЕЛЬ;

2. ВОЛОДІННЯ СУЧАСНИМИ 

ТЕХНОЛОГІЯМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ;

3. ЗНАННЯ ПСИХОЛОГІЇ, ВОЛОДІННЯ 

МЕТОДАМИ ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ;
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4. ДОТРИМАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ, 

ГРУНТОВАНОЇ НА ЗАСАДАХ ГУМАНІЗМУ, 

НА ЛЮБОВІ ТА ГЛИБОКІЙ ПОВАЗІ ДО 

ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ;

5. ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ;

6. ЗДІБНІСТЬ ДО НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ;

7. ВИСОКА МОВНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ.

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ:
- ВИМОГА ЛЮБОВІ ДО ВЛАСНОЇ СПРАВИ;

- ВИМОГА ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ;

- ВИМОГА ВИСОКИХ МОРАЛЬНИХ 

ЯКОСТЕЙ;

- ВИМОГА ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ВЧИТЕЛЯ 

ДО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ.
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ТВОРЧІ ТАЄМНИЦІ ВЧИТЕЛЯ 

ВІД В. СУХОМЛИНСЬКОГО:
1-ША ТАЄМНИЦЯ – У ПІДГОТОВЦІ ДО УРОКУ;

2-ГА ТАЄМНИЦЯ – У ЗВИЧЦІ ЗНАХОДИТИ 

НЕСТАНДАРТНІ РІШЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ 

ПРОБЛЕМИ;

3-ТЯ ТАЄМНИЦЯ – У ПОВНІЙ СВОБОДІ ВИБОРУ 

ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ;

 

 

 

4-ТА ТАЄМНИЦЯ – ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ 

НАВЧАННЯ В ПОЄДНАННІ З ВИСОКОЮ 

ВИМОГЛИВІСТЮ;

5-ТА ТАЄМНИЦЯ – ПРОБУДЖЕННЯ Й 

РОЗПІЗНАВАННЯ В ДІТЕЙ ПРИРОДНОЇ 

ОБДАРОВАНОСТІ, ЯКУ ВСІМА СИЛАМИ Й 

УМІННЯМИ ПЕДАГОГА СЛІД ПІДТРИМУВАТИ, 

РОЗВИВАТИ;

6-ТА ТАЄМНИЦЯ – СТИМУЛ, СТИМУЛ І ЩЕ РАЗ 

СТИМУЛ.
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЮНОГО 

ЧИТАЧА 

ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕКИ НА ОСНОВІ 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

Панцир Т.В.,  

бібліотекар гімназії 

 

    Василь Олександрович Сухомлинський – багатогранна особистість. Ми 

знаємо  його не тільки як видатного педагога, вченого, а й як дитячого 

письменника.  

    Для дітей він написав понад 1500 художніх мініатюр – казок, оповідань, 

легенд, притч, новел. Герої Сухомлинського - павучок та мурашка на землі, 

журавлиний ключ у небі, лелеки, горобчики, берізка, калюжа, маленьке 

кошеня і звичайнісінькі діти, їхні батьки, бабусі, дідусі. Здавалося б все таке 

рідне і до болю знайоме, але іноді ми у своїй повсякденності не помічаємо 

цих речей, не приділяємо достатньо уваги близьким людям. Тонкий же 

спостерігач, Василь Олександрович зупиняє увагу дитини на повсякденних, 

майже непомітних явищах і подіях. Він впевнений, що коли не сформувати 

самостійності мислення, не виховати любові до бабусі й дідуся, до матері й 

батька, до рідної природи, речей, що оточують дитину, - то яка мова може 

йти про любов до Батьківщини, патріотизм і громадянськість. 

    Деякі казочки й оповідання написані з гумором, жартом, яким відзначався і 

характер самого Василя Олександровича. Звернені вони до зовсім юних 

читачів, але діапазон їх застосування дуже широкий. 

    З його творами діти знайомляться ще в дитсадку, а потім  в молодших 

класах навчальної школи. Це оповідання „Пташина комора‖, „Три ледарі‖, 

„Чому плаче синичка…‖, „Камінь і струмок‖ та багато інших, які 

популяризують такі важливі душевні якості людини, як привітність, чуйність, 

доброзичливість, скромність, щирість, прагнення завжди йти вперед до 

нового та наполегливою працею досягати своєї мети. Усю свою любов і 

доброту цей мудрий, надзвичайно ерудований педагог віддав дітям. 

Настільною книгою багатьох вчителів, вихователів стала книга „Серце 

віддаю дітям‖, а для нас, як для бібліотечних працівників, крім літературної 

спадщини, надзвичайно важливими є вислови мудрого вчителя 
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В.Сухомлинського про значення книги та  читання в житті дитини. 

    „Читання – це віконце, через яке діти бачать  і пізнають світ‖;  

    „Якщо з дитинства у дитини не виховувати любові до книжки,  

якщо читання не стало її духовною потребою на все життя, - в роки отроцтва 

душа підлітка буде порожньою‖;  

    „Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя треба ввести її в 

світ книжки‖;  

    „Читання як джерело духовного збагачення не зводиться до вміння читати; 

з цього вміння воно тільки починається‖, - так писав Василь Сухомлинський, 

і ці мудрі вислови можна ще продовжувати.  

    Слід звернути увагу на те, наскільки актуально все, про що говорив і писав 

наш видатний  педагог ,  на сьогоднішній день. Адже і сьогодні ми говоримо 

про виховну роль книги у житті людини, зокрема, дитини. Намагаємось 

залучити юних користувачів бібліотек до систематичного, вдумливого 

читання; привчити їх самостійно працювати з книгою. На це спрямована 

спільна робота бібліотеки, школи, батьків, зацікавленої громадськості 

    Всім, кому доводилося працювати з дітьми, добре відомо, як багато треба 

знати  і вміти бібліотекарю, щоб пробудити у дітей живий інтерес до книги, 

не погасити ті крихітні вогники захоплення в дитячих очах, що спалахують 

під час першої подорожі до бібліотеки. Приоритетним завданням сучасної  

шкільної бібліотеки є духовний розвиток дитини, задоволення її 

інформаційних потреб, допомога у реалізації її творчого потенціалу, 

розвиток самостійної пізнавальної діяльності.  

    Наявність у юних читачів інтересу до читання, до книжки як джерела знань 

дає можливість удосконалити навички читання, усвідомлено  сприймати 

sпрочитане, орієнтуватися у художній, науково-пізнавальній та довідковій 

літературі. І саме ми, бібліотечні фахівці, можемо допомогти у цьому дітям. 

Кожен бібліотекар, який любить дітей, прагне зробити перебування своїх 

користувачів у книжковому храмі цікавим і насиченим. Все це спонукає 

шукати дієві форми роботи з дітьми. Однією з таких форм є гра, яка розвиває 

інтелектуальну, духовну та емоційну сферу дитини. 

    „Гра – це світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливається 

живильний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, яка 

запалює вогонь допитливості й цікавості‖, - говорив В.Сухомлинський.  

    У руках бібліотекаря, гра стає інструментом розвитку читацького інтересу, 

прагнення в потребі дізнаватися більше нового та цікавого з книг, дозволяє 

більш повно враховувати вікові особливості дітей й підлітків, розвиває 

ініціативу й самодіяльність, створює атмосферу свободи, концентрує увагу.  

    Засобами гри діти прилучаються до книги, глибше з нею знайомляться, 

вчаться співпереживати разом з літературними і казковими героями, 

впізнають моральні цінності, набувають певного етичного досвіду, 

розвивають ерудицію. Читачі різних вікових категорій активно включаються 

в ігрову діяльність, коли приходять до бібліотеки. Тому сюжетно - рольові, 
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дидактичні, пізнавальні, розвиваючі та розважальні ігри часто 

використовуються при проведенні бібліотечно-бібліографічних уроків, 

різноманітних масових заходів, а також як самостійні форми роботи по 

закріпленню прочитаного матеріалу.  

    У своїй бібліотеці для зовсім юних читачів ми практикуємо проведення 

голосних читань оповідань, казок за певною темою або творів окремого 

автора.  

    Неодноразово ми зверталися і до творчості Василя Олександровича 

Сухомлинського. Прочитавши декілька оповідань та казок  автора, ми 

пропонуємо дітям пограти в гру „Розумний квадрат‖. Ця гра сприяє 

закріпленню прочитаного, розвиває інтелектуальні здібності дітей, 

кмітливість, уважність, вміння швидко орієнтуватися у поданому завданні. 

Необхідно прочитати речення, і якщо воно неправдиве, знайти і закреслити 

відповідний квадрат, а потім із не закреслених квадратів скласти і прочитати 

зашифрований вислів. Гра може проводитися колективно або індивідуально. 

У першому випадку читачам демонструється макет або  плакат, на якому 

намальовано „Розумний квадрат‖ із зашифрованим висловом, і вони разом 

дають відповіді на запитання. У другому варіанті кожен читач отримує 

зашифрований вислів, який він має розшифрувати, на окремому аркуші. 

Переможцем стає той, хто зробить це якнайшвидше. 
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А.1  Перед дощем на квітках жовтої акації багато бджіл. (Так) 

А.2  Павучок-Повзунець та Мурашка живуть на ставку. (Ні - тільки Павучок-

Повзунець). 

А.3  Осінь – це старша дочка Діда Мороза. (Так).  
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А.4  Бояться осені пташки. (Так). 

Б.1  Молодшу дочку Діда Мороза звати Зима. (Ні. Весна).  

Б.2  Дідусь розповідав Петрикові  про себе. (Так). 

Б.3  Лелеки не відлітають на зиму у теплі краї. (Ні).  

Б.4  Бабуся каже: „Де живе лелека - там щастя живе‖. (Так). 

В.1  Лелеки живуть парами. (Так). 

В.2  Марія Миколаївна не дозволила Зіні залишити у класі кошеня. (Ні). 

В.3  Дівчинка почервоніла, засоромилась. (Так). 

В.4  Влітку Сашко щодня приходив до бабусі. (Ні. Взимку по льоду). 

Г.1  Бабуся сиділа біля вікна і ждала онука. (Так). 

Г.2  Бабуся дочекалася онука ввечері. (Так). 

Г.3  Хлопчик допоміг сліпому дідусеві. (Ні). 

Г.4  Хлопчикові стало дуже жаль дідуся. (Так). 

    Речення до гри „Розумний квадрат‖ були підготовлені після читання таких 

художніх мініатюр В.О.Сухомлинського, як „Акація підказала‖, „Павучок-

Повзунець і мурашка‖, „Як починається осінь‖, „А де ж подівся той 

хлопчик?‖, „Лелеки прилетіли‖, „Кошеня за пазухою‖, „Важлива звістка‖ та 

„Розгубився‖. 

    Після розшифрування „Розумного квадрату‖ читаємо вислів „Читання – це 

віконце у світ…‖. Таке визначення дав цьому процесу письменник, педагог-

гуманіст В.О.Сухомлинський, уточнивши, що воно „…найважливіший 

інструмент навчання‖. А щоб стати таким,  „має бути вільним, швидким – 

лише тоді цей інструмент буде готовий до дії‖ (Сухомлинський В.О. Твори .- 

К.,1977.- Т.3 .-С.114).  

    Вагомим засобом  розвитку творчих здібностей, народження думки, 

образного мислення, тобто умовою повноцінного інтелектуального розвитку 

дітей, Василь Олександрович Сухомлинський вважав дитячу літературну 

творчість. Він вірив у талановитість кожної дитини. Ця віра стала 

фундаментом його положення про те, що всі діти можуть складати 

оповідання, вірші, казки, якщо їх цього вчити. З огляду на це, педагог 

активно залучав до творчої діяльності всіх учнів без винятку. Особливе місце 

відводилося складанню казок. Сухомлинський вважав, що без казки 

неможливо уявити дитинство. Він писав: „казка – це активна естетична 

творчість, що захоплює всі сфери духовного життя дитини – її розум, 

почуття, уяву, волю‖ (Сухомлинський В.О. Вибрані твори  у 5 т.- К.: Рад. 

школа, 1977. - Т.3. - С.184). 

    Процес складання казок завершувався тим , що кожен  учень напам’ять 

читав свою казку перед друзями.    „Малюки стають казковими героями, а 

ляльки в їхніх руках допомагають краще передати думки і почуття. І ось діти 

вже живуть у світі казки. Вони не просто повторюють слова дійових осіб, а 

творять, вносячи в казку гру своєї уяви‖, - писав В.Сухомлинський 

(Сухомлинський В.О. Вибрані твори  у 5 т.- К.: Рад. школа, 1977. - Т.3. - 

С.179). 
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    Ці ідеї Василя Олександровича Сухомлинського знайшли активне 

відображення і в бібліотечній діяльності    В нашій бібліотеці , працюючи з 

дітьми ми також дотримуємося принципу: книга плюс дитяча творчість, адже 

лише при безпосередній участі дитини в тому чи іншому заході 

розкриваються її індивідуальність і творчі задатки.  

Читання та інсценізація творів автора викликає у дітей певні почуття, 

роздуми про життя, спонукає до проби себе як творця (художника, поета, 

актора), сприяє реалізації і розвитку творчого потенціалу особистості.  

    Усі вищезазначені форми роботи щодо популяризації творчості Василя 

Сухомлинського: голосні читання казок і оповідань, гру „Розумний квадрат‖, 

лялькову виставу можна об’єднати в один комплекс заходів під назвою 

„Свято казки‖, „День казки‖ або „День доброти‖ у бібліотеці. 

    Гаслом для проведення Свята або Дня казки можна взяти вислів мудрого 

вчителя: „Казка – це, образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогник 

дитячої думки і мови‖ або „Казка – це дитяча творчість…Без казки не 

можливо уявити дитинство‖.  

    До програми цих заходів  рекомендуємо включити виставку дитячих 

малюнків за творами В.О.Сухомлинського.    На  сьогодні тема моральності 

дуже актуальна серед підростаючого покоління. Останнім часом ми 

зустрічаємось із жахливими випадками проявів дитячої жорстокості. Тому 

виховувати такі почуття як чуйність, людяність, доброта, дружба, любов та 

поважне ставлення до батьків і  рідних, відповідальне відношення до своїх 

обов’язків потрібно розпочинати у ранньому дитинстві.  Саме художні твори 

В.Сухомлинського „Чому мама тепер плаче?‖, „Сиві волосинки‖, „Моя мама 

пахне хлібом‖, „Сьома дочка‖, „Бабусин борщ‖, „Найгарніша мама‖, 

„Горбатенька дівчинка‖, „Образливе слово‖, „Горобчик і вогонь‖, „Красиві 

слова і красиве діло‖, „Гвинтик‖, „Який слід повинна залишити людина на 

землі?‖ та багато інших допоможуть проведенню у бібліотеці вищезгаданого 

Дня доброти, а також Свята матері, уроків ввічливості і чуйності, етичних 

бесід. 

    Сприяти формуванню повноцінного духовного світу дітей, навчити  наших 

 юних читачів мислити і самостійно приймати рішення у різних життєвих 

ситуаціях – у цьому полягає особливість проведення різноманітних форм 

бібліотечних заходів.  

    Серце В.О.Сухомлинського несло добро і радість всім дітям, з якими він 

спілкувався. Тому  і сьогодні ми знаходимо в його працях відповіді на 

найбільш хвилюючі питання, які ставить  перед ними життя.  

    У  Сухомлинського є надзвичайно ліричне і хвилююче оповідання 

„Усмішка‖. Коли ми проводили у бібліотеці голосні читання, діти читали це 

оповідання з великим хвилюванням, ніби ці події трапились саме з ними.  Як 

тонкий психолог, автор передає чудовий настрій маленької дівчинки, що 

посміхається всьому: і зеленим лукам, і жовтим кульбабкам, і бджолам, і 
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жайворонку. Їй хотілось, „аби цілий світ бачив її усмішку‖. Але зустріч з 

похмурим дідом налякала дівчинку. І тільки старенька бабуся, яка щиро 

усміхнулася дівчинці, знову підняла їй настрій. І „цілий світ навколо 

дівчинки знову ожив, заграв, заспівав, переливаючись усякими барвами‖ 

(Сухомлинський В.О. Усмішка // Сухомлинський В.О. Вогнегривий коник: 

Казки. Притчі. Оповідання .- К.: Вікар, 2007 .- С.178-179).  

    Це оповідання закликає нас, дорослих, побачити неповторний, 

захоплюючий світ навколо очима дітей і побачити у наших дітях майбутнє 

усього народу. 

    Тому, орієнтуючись на вивчення і врахування інтересів сучасної дитини, 

бібліотека вибудовує систему заходів,що не тільки допомагає нашим юним 

читачам поглиблювати свої знання, знайомитися з літературою, цікаво 

проводити своє дозвілля, формувати їх естетичні смаки та  розвивати творчі 

обдарування, а й вчитися спілкуватися і посміхатися один одному доброю 

усмішкою. І в цьому нам, як найкраще, допомагає літературна та педагогічна 

спадщина справжнього вчителя, письменника і людини з великої літери – 

Василя Олександровича Сухомлинського.  
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ІДЕЇ  В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ЇХ 

ЗДІЙСНЕННЯ 

І.В.Білоус, вчитель математики 

 

Володіючи неабияким даром слова, Василь Олександрович розповів про свої 

педагогічні пошуки, ідеї і знахідки в статтях, брошурах і книгах, присвячених 

найрізноманітнішим питанням педагогічної теорії і практики. У своїй 

сукупності вони дають уяву про цілу педагогічну систему, на формування 

якої впливали філософські і поетичні традиції українського народу. За 34 

роки напруженої роботи його погляди еволюціонували від окремих сторін 

навчально-виховного процесу до створення цілісної педагогічної системи 

формування всебічно розвиненої особистості. 

Наприкінці 40-х — на початку 50-х рр. він шукав нові підходи до підвищення 

грамотності і успішності учнів та вдосконалення форм навчання, 

досліджував взаємозв'язок умов і результатів навчання ("Головне — якість 

уроку", "Педагогічні причини відсіву учнів", "Наш план проведення 

екзаменів", "Інтерес до навчання — важливий стимул навчальної 

діяльності"). У той же час його хвилювали і проблеми організації керівництва 

навчальною і виховною роботою ("Замітки директора", "Наша робота з 

батьками", "З практики директора школи", "Директор на уроці" та інші). 

У 50-х — на початку 60-х років з'являються монографічні роботи В. 

Сухомлинського. Особливої уваги він надає трудовому вихованню, 

політехнічній освіті школярів ("Виховання колективізму у школярів", 

"Підготовка учнів до трудової діяльності" та ін.). Виховання постає 

педагогічно організованою працею учнів і одночасно виступає одним із 

важливих шляхів формування всебічно розвиненої особистості. 

Найважливішим етапом у творчості Василя Олександровича стали 60—70 рр. 

Одна за одною виходять його монографічні роботи — "Духовний світ 

школяра", "Формування моральних переконань молодого покоління", 

"Людина неповторна", "Моральний ідеал молодого покоління", "Народження 

громадянина". Він концентрує свою увагу на розумовому і моральному 

вихованні. 
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Уже після його смерті, у 80-і рр., продовжують виходити нові твори — 

"Методика виховання колективу", "Розмова з молодим директором школи", " 

Батьківщина і серце", "Книга про любов". Ці книги збагачують його 

концепцію виховання новими напрямами: педагогічна етика; шкільне, 

сімейне і статеве виховання; активізація і онтимізація навчального процесу; 

керівництво духовним життям школярів; виховання громадянськості. В. О. 

Сухомлинський видав декілька збірок художніх мініатюр. Твори В. О. 

Сухомлинського перекладені на різні мови, видані в Болгарії, Румунії, 

Югославії, Китаї, Польщі, Японії, Таїланді. їх тираж становить 12 млн. 

примірників. 

Головна мета його педагогічної творчості — формування всебічно 

розвиненої особистості. Василь Олександрович створив реальний зразок 

особистості з живими думками і почуттями, визначив її вчинки і дії. При 

цьому він обгрунтував шляхи, засоби і методи формування людини 

відповідно до цілей суспільства з урахуванням індивідуальних і вікових 

особистостей розвитку дитини. 

В. О. Сухомлинський всебічно розкрив роль і значення школи як 

об'єктивного фактора виховання особистості. Школа — це місце, де дитина 

повинна відчувати щастя, повноцінність свого духовного життя, радість 

праці і творчості. До школи він підходить діалектично — від "школи під 

голубим небом", школи природи, чуттєвого, емоційно-конкретного 

сприйняття світу до школи як джерела духовності, культури, моральних 

цінностей, місця розв'язання протиріч і конфліктів. 

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. 

Він включив до числа активних педагогічних впливів на підростаюче 

покоління сім'ю і громадськість, школу для батьків, не забував про реальні 

трудові відносини дітей з виробництвом. У його педагогічній системі 

виховання особистості здійснюється через тріаду: школа — сім'я — 

громадськість, які органічно взаємопов'язані. 

Процес пізнання В. О. Сухомлинський розглядав як керовану школою і 

суспільством діяльність підростаючого покоління щодо оволодіння 

знаннями. Він досліджував мотиви, емоції, стимули і включив їх у систему 

активного педагогічного впливу. Результати різних форм впливу на процес 
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пізнання він ставив у залежність від пробудженого почуття подиву, радості 

відкриття, емоційної сприятливості і тісного зв'язку з практикою, життям. 

Він вважав емоційну насиченість процесу навчання законом щодо розвитку 

дитячого мислення. 

У багатьох працях Василь Олександрович всебічно проаналізував процес 

спілкування як закономірність виховання, він виділив усі типи педагогічного 

спілкування, розглядав його в тісному зв'язку з діяльністю людини. 

Виховання всебічно розвиненої особистості він розглядав як єдність усіх 

його компонентів — розумового, морального, фізичного і естетичного. Щодо 

морального виховання, то він знайомить вихованців з нормами 

загальнолюдської та національної моралі, пробуджує моральні почуття, 

виробляє моральні звички і через вправи в моральних вчинках приводить до 

наукового світогляду, стійких звичок високоморальної поведінки. Ідеал 

майбутнього збігався в нього з загальнолюдським гуманістичним ідеалом, 

який утверджувався протягом віків і поєднував любов і повагу до людини з 

боротьбою за торжество справедливості, розуму, гуманізму, непримиримості 

до зла. 

Колектив він розумів як багатство індивідуальностей, у якому дозріває 

особистість. Василь Олександрович збагатив і систематизував теорію і 

методику виховання шкільного колективу, розробив форми його організації, 

мету і мотиви діяльності. У своїй практиці він застосовував індивідуальне 

виховання, у якому враховувалися співвідношення суспільних, колективних і 

особистих інтересів. 

У його педагогічній системі категорія особистості займає центральне місце. 

Дитина — це активний і самодіяльний індивід, який не "вчиться на 

дорослого", а живе повноцінним і цікавим життям. Дитина — це розвиваюча 

система індивідуальних /характеру, темпераменту, розуму, інтересів, бажань, 

почуттів/ якостей в єдності з соціально економічними відношеннями, тобто 

через школу, сім'ю, вулицю, село, друзів, працю. Кожна дитина — це цілий 

світ, світ, що не відкритий і не досліджений. 

Величезного виховного значення Василь Олександрович надавав слову, його 

ролі в духовному світі дитини. Мову, слово він трактував широко — це і 

слово вчителя, і книга, і мова природи, і мова музики, живопису. Усі вони 

покликані розбудити допитливість дитини, сприяти прояву творчості, 

показати зв'язок з Батьківщиною, з народом. Книга — важливий засіб 

формування інтересів особистості. Василь Олександрович склав 

рекомендований список книг, куди ввійшли скарби світової культури. 
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П'ять променів пронизують систему В. О. Сухомлинського: продуктивна 

праця, творчість" довіра, співпереживання, краса. "Краса сама собою впливає 

на душу і не вимагає роз'яснень", — писав Василь Олександрович. 

Виховувати красою — це вести дітей від тонких спостережень над 

оточуючою природою до глибокого і емоційного проникнення в шедеври 

літератури, музики, живопису, розуміння і усвідомлення людських дій, 

вчинків, відносин і до намагання творити прекрасне руками. В. О. 

Сухомлинський намагався виховати у дітей творче ставлення до будь-яких 

видів діяльності. 

Через "уроки мислення", "уроки творчості" він підводив виховання до 

усвідомлення необхідності самовдосконалення. Казку, гру, вигадку, красу 

природи, мистецтво він вважав могутніми стимулами творчості. Василь 

Олександрович пов'язував творчість з розвитком волі, емоцій, почуттів 

дитини, він об'єднував дитячу думку, фантазію і діяльність. 

І, насамкінець, традиції. Вони становили суттєву частину його педагогічної 

системи, у якій злилися патріотичні, національні звичаї з оригінальними 

педагогічними формами, які носили романтико-героїчний характер. Добре 

відомі такі традиції Павлиської школи, як: святкування дня Невідомого 

героя, День першого дзвінка, День останнього дзвінка, Свято першого хліба 

та інше. 

Василь Олександрович увів у педагогічну науку такі поняття, як "культура 

почуттів", "духовність", "натхненність", розуміючи під цим єдність пізнання, 

емоцій і діяльності. Він бачив мету і підсумок виховання й освіти 

підростаючого покоління у формуванні в нього звички трудитися, 

усвідомлювати свій трудовий обов'язок — позитивно ставитися до будь-якої 

справи, навіть дуже непривабливої і важкої. 

Великий педагог закликав культивувати красу людської любові, коли людина 

морально вдосконалюється, створює сім'ю, продовжує людський рід, творить 

людське "Я" в самому собі. Цінним є розвиток В. О. Сухомлинським теорії 

виховання дітей шестирічного віку, методики навчання учнів читати і писати 

на основі емоційно-естетичного сприйняття світу в умовах активної 

мислительної діяльності. Актуальними є його, підходи до системи заохочень 

і покарань учнів, використання оцінки, її ролі і значення, оптимальність 

домашніх завдань. 

Василь Олександрович проявив глибоке знання діалектики виховного 

процесу, показав взаємозв'язок усіх складових частин навчання і виховання. 

Поєднання теоретичних узагальнень з багатим практичним досвідом сприяє 
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незгасаючому інтересу широкої громадськості до його педагогічної творчої 

спадщини 

 

 

Основні  положення 
у системі поглядів 
В.О.Сухомлинського

Коваль  Ю.С.
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Головною метою навчально – виховного процесу 
В.Сухомлинський вважав всебічний розвиток 
особистості

 

 



ШВПМ «Акме» Збірник №3 «Ідеї.Пошуки.Знахідки»  2018-2019 н.р. 

 

47 

 

Другий принцип особистісно –
орієнтованого підходу до навчання й 
виховання – принцип визнання 
відсутності нездібних дітей

 

 

 

Третім принципом особистісно –
орієнтованого підходу є принцип урахування 
нерівності розумових здібностей дітей
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ПЕДАГОГІЧНІ  ІДЕЇ  В.СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК 

КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 

Писарук Г.П. 

 

          В умовах сьогодення школа залишається єдиним соціальним 

інститутом, який може взяти на себе захист прав кожної дитини, які б 

забезпечували їй повноцінний особистісний розвиток у максимально 

можливому діапазоні росту її індивідуальних ресурсів.             

Однак виховання, яке склалося в нашій школі в останні десятиліття, 

тяжіє до авторитаризму, тобто в нім домінує влада вихователя, а вихованець 

залишається в положенні підлеглості і залежності. Іноді таке виховання 
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називають ще директивним (керівним), тому що рішення приймає і 

направляє весь процес вихователь, а вихованець зобов'язаний тільки 

виконувати вимоги,тоді як сучасність вимагає іншого підходу 

Сучасність   вимагає від виховання вільної особистості, здатної самостійно 

ухвалювати рішення і відповідати за їх наслідки, уміння думати раніше, ніж 

діяти, діяти завжди правильно, без зовнішнього примушення, поважати вибір 

і вирішення особи, зважати на її позицію, погляди, оцінки і ухвалені рішення     

Одним із найефективніших підходів до реформування сучасної освіти за 

баченнями багатьох науковців визначається особистісно-орієнтований підхід. 

У педагогічній науці поняття особистісно-орієнтоване виховання 

визначається як педагогічно керований процес культурної ідентифікації, 

соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості . 

     У працях   В.О. Сухомлинського містяться всі ( чи майже всі) положення, 

що можуть бути покладені в основу сучасної концепції особистісно-

орієнтованого навчання й виховання. 

    Як таке поняття «особистісно-орієнтований підхід» у працях 

В.О.Сухомлинського відсутнє.   Не формулювалися ним також ні принципи, 

ні методи особистісно-орієнтованого підходу, однак більшість його праць 

тією чи іншою мірою присвячені питанням особистісного, індивідуального 

підходу до учнів і по суті вирішується  проблема його розбудови. 

    Вся система поглядів В.О. Сухомлинського - положення про 

неповторність та унікальність  кожної дитини, на якому побудована   система   

навчання й виховання. Таке ж важливе значення воно має і для концепції 

особистісно-орієнтованого підходу, оскільки саме з нього випливає 

положення про дитину як найвищу цінність і, відповідно, головного суб’єкта 

навчально-виховного процесу .Це дає змогу сформулювати перший, 

фундаментальний принцип особистісно-орієнтованого підходу до навчання й 

виховання – принцип неповторності кожної дитини. 
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    З положенням про неповторність кожної дитини безпосередньо 

пов’язане наступне положення В.О. Сухомлинського – про відсутність 

нездібних, бездарних і лінивих дітей.  Звідси випливає наступний, другий 

принцип особистісно-орієнтованого підходу до навчання й виховання – 

принцип визнання відсутності нездібних дітей 

    З положенням про відсутність нездібних, бездарних і лінивих дітей у 

свою чергу пов’язане положення про нерівність розумових здібностей дітей, 

яке, на перший погляд, йому суперечить. Проте протиріччя тут відсутнє. 

Наявність такої нерівності обумовлена різними розумовими задатками дітей. 

Без урахування цього не можна уявити сучасний навчально-виховний процес.  

Отже, третім принципом особистісно-орієнтованого підходу є принцип 

урахування нерівності розумових здібностей дітей[2]. 

       Навчання й виховання дітей із високими розумовими здібностями не 

викликає особливих труднощів, однак з відстаючою, проблемною дитиною   

впоратися важко. Вирішити це завдання можна, на думку 

В.О.Сухомлинського, лише за умови використання для навчання і виховання 

таких дітей особливих заходів, тонкого і делікатного індивідуального 

підходу. Звідси випливає четвертий принцип особистісно-орієнтованого 

підходу до навчання й виховання – принцип індивідуалізації навчально-

виховного процесу. 

  Індивідуалізація навчально-виховного процесу – це, по суті, навчання і 

виховання кожного учня за індивідуальним планом. ―Досвід переконує, - 

пише В.О.Сухомлинський, - якщо в школі, скажімо, шістсот учнів, то це 

означає, треба шукати шістсот індивідуальних стежок. 

 Природні задатки, нахили, обдарування складають зміст індивідуальних 

особливостей учнів, а їх виявлення – зміст п’ятого принципу особистісно-
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орієнтованого підходу до навчання й виховання – принципу врахування 

індивідуальних особливостей учнів. 

    Розкриваючи суть індивідуального, диференційованого підходу до 

навчання й виховання учнів, В.О.Сухомлинський постійно використовує 

поняття «особистість» дитини. Отже шостим принципом особистісно-

орієнтованого підходу до навчання й виховання, що випливає із педагогічних 

ідей В.О. Сухомлинського, є принцип визначення кожного учня особистістю 

   Головним завданням щодо реалізації цього принципу є збереження і 

розвиток у дитини почуття людської гідності. Це завдання В.О. 

Сухомлинський вважав одним із найважчих і найтонших завдань педагога і, 

судячи з того, як часто зустрічається поняття людська гідність у його працях, 

надавав йому дуже великого значення 

       Поважне ставлення до людської гідності, людської особистості учня є, 

говорячи словами В.О.Сухомлинського, найважливішим педагогічним 

інструментом, оскільки дає змогу зберегти всі гарні людські якості, що були 

закладені у дитини від народження – доброту, людяність, невгамовність, і не 

дає змоги розвинутися поганим властивостям – безвольній і мовчазній 

покірності, безсердечності, жорстокості. 

      Кінцевою метою такого підходу є, за словами В.О. Сухомлинського, 

творити дуже ніжну, тонку річ: бажання бути хорошим, стати сьогодні 

кращим, ніж був учора‖ 

      Виховується бажання бути хорошим багатьма способами: красою, 

людяністю, добротою, чуйністю; на прикладі педагогів і батьків; правдою; 

повчанням; через подолання труднощів і ін. Але насамперед радістю... 

Життєвий шлях від дитинства до отроцтва має бути шляхом радості, 

бадьорості – зазначає В.О. Сухомлинський 
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   Радість – це позитивні почуття, наголошує В.О.Сухомлинський. 

Переживання як позитивних, так і негативних інтелектуальних почуттів 

позначається на всьому духовному житті дитини. Звідси – наступний, сьомий 

принцип особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання – 

принцип отримання позитивних почуттів від навчання 

   У талановитих дітей успіхи у навчанні можуть породжувати почуття 

запаморочення від успіхів, зазнайство. Щоб запобігти цим небажаним 

явищам, - пише В.О. Сухомлинський, - слід уміло вести підлітка шляхом 

подолання труднощів.  Цю вимогу можна сформулювати як восьмий принцип 

орієнтованого особистісного навчання – принцип навчання через подолання 

труднощів. 

     Навчання – це важка розумова праця, і щоб ця праця була успішною, 

вона має бути цікавою, бажаною для учнів. При чому цікавим може бути не 

тільки предмет, а й спосіб пізнання. Одним із найефективніших способів 

пізнання, пише В.О.Сухомлинський у статті ―Розумова праця і зв’язок школи 

з життям‖, є дослідницький підхід до предмета вивчення. Отже дев’ятим 

принципом особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання 

можна вважати принцип дослідницького підходу до предмета вивчення. 

   Шкільна пошуково-дослідницька діяльність – один із аспектів 

самостійного добування знань учнями, якому В.О. Сухомлинський надавав 

великого значення. Звідси випливає десятий принцип особистісно-

орієнтованого навчання принцип обов’язковості самостійної розумової праці 

учнів у процесів навчання 

   Важливим чинником ефективності навчання В.О.Сухомлинський вважав 

людяність, любов, доброту, чуйність, сердечність, тактовність стосовно 

учнів. Одинадцятий принцип, який випливає із цього положення, можна 
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сформулювати як принцип людяності, чуйності і тактовності по 

відношенню до учнів. 

   З цим положенням безпосередньо пов’язане наступне положення 

В.О.Сухомлинського про розуміння оцінки як інструмента виховання, а не 

покарання. Звідси – дванадцятий принцип особистісно-орієнтованого 

навчаннят та виховання – принцип розуміння оцінки знань учнів як 

інструмента виховання. 

   Положення про взаємозалежність особистості і колективу як сукупності 

особистостей можна сформулювати як тринадцятий принцип особистісно-

орієнтованого навчально-виховного процесу – принцип взаємозалежності 

колективу і особистості у навчанні. 

        Положення про необхідність високих особистих якостей учителя, 

розроблене В.О.Сухомлинським, може розглядатися як чотирнадцятий 

принцип особистісно-орієнтованого підходу до навчання й виховання – 

принцип залежності особистості учня від особистості вчителя.  

 

     Окрім принципів роботи з дитиною в напрямку особистісно- 

орієнтованого виховання В.О. Сухомлинський визначає важливою 

складовою вимоги до особистісних складових особистості вчителя, серед 

яких найважливішими є: 

-перша вимога до вчителя є вимога любові до власної справи; 

-друга вимога до вчителя є вимога високої кваліфікації; 

-третья вимога до вчителя є вимога високих моральних якостей; 

-четверта вимога є вимога творчого підходу до навчання й виховання  
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  Положення В.О.Сухомлинського про наявність   складних взаємозв’язків 

і взаємозалежностей між окремими складовими частинами навчально-

виховного процесу може бути сформульоване як п’ятнадцятий принцип 

особистісно-орієнтованого підходу до навчання й виховання – принцип 

розгляду навчально-виховного процесу як складної системи. 

 Отже, як бачимо, теоретичні узагальнення В.О.Сухомлинського містять 

положення, які можуть розглядатися як принципи особистісно-орієнтованого 

підходу до навчання й виховання і можуть бути покладені у його фундамент 

 

 

СОЦІАЛЬНА РОЛЬ І СТАТУС  ВЧИТЕЛЯ У 

ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ 

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

В.П.Заяц  

В умовах переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, 

інтеграції і глобалізації соціальних, економічних і культурних процесів  

школа 

покликана формувати у майбутніх учителів не тільки наукову ерудицію, 

професійну компетентність, але й інтелігентність, громадянську зрілість, 

високу моральну свідомість. 

Сучасний вчитель повинен мати високий рівень духовної культури і 

професійної 

майстерності, володіти творчими здібностями і бути відповідальним як за 

процес 

формування майбутньої особистості, так і за власне професійне 

удосконалення. Саме тому нового звучання набуває проблема формування 

відповідальності майбутнього вчителя, виховання соціально активної 

особистості майбутнього педагога, який керується в своїй діяльності 

національно-культурними і загально-людськими цінностями. 

Демократичні процеси, що відбуваються в суспільстві, розширюють 

можливості 
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учителя у виборі ним змісту, нових форм, методів організації навчально-

виховного процесу, у самостійній розробці власних технологій навчання та 

виховання. Сьогодні як ніколи вчителю надана широка можливість у творчій 

діяльності, в активізації його духовноморального, інтелектуального 

потенціалу. Разом з тим такі зміни підвищують вимоги до особи вчителя, до 

його фахової підготовки, до його морально-психологічних якостей. 

Важливим фактором активізації діяльності учителя, підвищення його 

професійного рівня, духовно-морального удосконалення є глибоко 

усвідомлена відповідальність за виконання обов’язків, покладених на нього 

державою. Суспільне значення статусу педагогічної професії вимагає від 

учителя відповідальності за якість навчання та виховання підростаючих 

поколінь. Досить слушно видатний педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський 

зазначав, що «вихователь творить найбільше багатство суспільства – 

людину»  «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. 

Відсутність почуття обов’язку і відповідальності певних педагогічних 

здібностей є перешкодою до вершин професійної майстерності вчителя 

Практика переконує, що в сучасних умовах професія вчителя стає все менш 

престижною, існує невідповідність між суспільною роллю і соціальним 

статусом педагога. 

До педагогічних навчальних закладів значна частина молодих людей 

вступають 

невмотивовано, не усвідомлюючи важливості і складності здійсненого ними 

вибору майбутньої професійної діяльності, що є причиною зниження їх 

відповідальності, добросовісного ставлення до власного професійного 

становлення. В цих умовах особливого значення набуває проблема 

формування соціальної відповідальності  

У розробці проблем відповідальності особистості у вітчизняній і західній 

філософсько-педагогічній, психологічній думці є чималі набутки. 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 зробили такі відомі педагоги, як А.С.Макаренко, 

В.О.Сухомлинський.Ми проаналізуємо педагогічні погляди відомого 

вітчизняного педагога 
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В.О.Сухомлинського на відповідальність як важливу професійну якість 

учителя,  

Аналіз творчої педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського дає підстави 

зробити висновок про те, що видатний педагог сучасності приділяв велику 

увагу проблемі виховання соціальної відповідальності особистості, 

розглядаючи її в 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 і 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. 

Важливої уваги 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 і гуманістичного 

виховання викладено міркування про педагогічну майстерність, творчість, 

дослідницький характер праці педагога, принципи і стиль 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 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 . Дуже тісно проблему формування відповідальності 

павлиський педагог-класик поєднував з проблемою творчості. Він уважав, 

що лише перебуваючи у 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‖ . 
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Педагог має усвідомлювати не тільки те, що він повинен виростити, а й те, 

що 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 

роботи 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‖ . Пізнаючи і виховуючи молоду людську душу, яка 

знаходиться 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‖  І найголовніше, на чому 

акцентував свою увагу В.О.Сухомлинський, це постійне прагнення педагога 

до власного професійного самовдосконалення, до систематичної роботи над 

собою. У цьому, на думку педагога-гуманіста, полягає відповідальність 

учителя перед суспільством, перед 

вихованцями, перед самим собою. 

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» 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» [10: 

 Учитель має допомогти дитині розібратися в навколишньому світі. Але для 

цього він повинен мати в собі те, що хоче бачити в своїх вихованцях. Він має 

бути втіленням добра, працелюбства, високої духовності, тоді дитина 

віритиме не тільки вчителеві, а й віритиме в 

добро. Саме «доброта, любов до людини, непримиренність до зла має бути в 

плоті і крові вихователя»  «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…» – зазначав В.О.Сухомлинський. 

У своїх педагогічних творах В.О.Сухомлинський наголошував на тому, що 

вчителем слід ставати тільки за покликанням. Учительська діяльність, як і 

багато інших видів діяльності, має свої специфічні особливості, потребує від 

особистості певних властивостей і якостей. «Чи кожному можна стати 
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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, почуття волі, характеру, поглядів, переконань» . 

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» . Педагог-гуманіст наголошує на відповідальності педагога 

за власний творчий розвиток і професійне становлення. Саме творчим 

індивідуальним особливостям учителя у педагогічній спадщині Василя 

Олександровича приділено достатньо уваги. Зокрема, йдеться про творчу 

лабораторію педагога, де використовуються різноманітна кількість методів 

вивчення дитини, є 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. А для цього вже в студентські роки майбутні педагоги 

повинні багато працювати над розвитком власної творчості, збагачуючи 

творчу лабораторію. Це можливо лише за умови сформованості 

високої відповідальності педагога за власний творчий розвиток, за успішне 

виконання своїх професійних обов’язків. 

У своїх педагогічних працях В.О.Сухомлинський дає характеристику різним 

рівням сформованості відповідальності вчителя. До високого рівня 

відповідальності педагог відносить тих вчителів, які 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 вчились на ―відмінно‖ та ―добре‖ з усіх 

дисциплін. 

Учителі, 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 і установок, але її власна діяльність носить репродуктивний 

характер. Розуміючи важливість вивчення суспільнополітичних і 

гуманітарних дисциплін, участі в науково-дослідній роботі, сумлінного 
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ставлення до професійно-практичної діяльності, ці студенти пасивно 

ставилися до таких видів діяльності. 

Характеризуючи вчителів з низьким рівнем відповідальності, 

В.О.Сухомлинський вказує на відсутність у них системи знань, недостатній 

життєвий досвід. У них має місце невідповідність між словом та ділом, 

морально-вольові якості не мають активно-творчої реалізації. 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 педагогів. 

 

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

УЧНІВ. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО 

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ. 
 

О.М.Крайський 
 

 

Естетика — наука про прекрасне. Тому естетичне виховання — це 

сукупність дій вихователя і вихованців у ході їх діяльності, які 

забезпечують формування естетичної культури особистості. 

Естетична культура передбачає сформованість у людини есте-

тичних знань, смаків, ідеалів, розвиток здібностей до естетичного 

сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потребу вносити 

прекрасне в оточуючий людину світ, зберігати прекрасне. 

Засвоєння людиною основ естетичної культури сприяє: її ро-

зумовому розвитку, більш глибокому розумінню дійсності, 

розвитку сприймання, уяви, моральному формуванню особистості 

(«естетика — сестра етики»); трудовому, фізичному вихованню 

(«красиве тіло — здорове тіло»), духовному збагаченню. «Краса — 
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могутній засіб виховання чутливості душі, — писав В.О. 

Сухомлинський. — Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого 

без розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і натхнення 

ніколи не побачиш. Краса — це яскраве світло, що осяває світ. При 

цьому світлі тобі відкривається істина, правда, добро; осяяний цим 

світлом, ти стаєш відданим і непримиренним. Краса вчить 

розпізнавати зло і боротися з ним. Я б назвав красу гімнастикою 

душі — вона випрямляє наш дух, нашу совість, наші почуття і 

переконання. Краса — це дзеркало, в якому ти бачиш сам себе і 

завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе».  

 

 

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ 

ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ 

 

Леонтій Е.М. 

Колектив – могутній важіль виховання, провідні риси особистості 

формуються зазвичай у колективі шляхом спілкування й активної спільної 

діяльності. 

Як говорив В. О. Сухомлинський: «Колектив – дитячий, підлітковий, 

юнацький – дуже складна єдність. Це річка, яка живиться тисячами струмків»  

 Протягом якогось періоду після того, як діти переступили шкільний поріг, у 

класі ще нема і бути не може того, що ми вкладаємо в поняття колектив. 

Колектив створюється поступово. 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/vyvchennya-i-vprovadzhennya-v-navchalno-vykhovnyy-protses-serednoyi-ta-vyshchoyi-shkoly-pedahohichnykh-idey-vasylya-sukhomlynskoho-2018-rik/sektsiia-5-vprovadzhennia-idei-vasylia-sukhomlynskoho-v-upravlinni-suchasnym-navchalnym-zakladom/8329-v-o-sukhomlynskyy-pro-formuvannya-dytyachoho-kolektyvu
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vyvchennya-i-vprovadzhennya-v-navchalno-vykhovnyy-protses-serednoyi-ta-vyshchoyi-shkoly-pedahohichnykh-idey-vasylya-sukhomlynskoho-2018-rik/sektsiia-5-vprovadzhennia-idei-vasylia-sukhomlynskoho-v-upravlinni-suchasnym-navchalnym-zakladom/8329-v-o-sukhomlynskyy-pro-formuvannya-dytyachoho-kolektyvu
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 Насамперед, створення колективу в першу чергу залежить від особистості 

вчителя. У зв'язку з цим Сухомлинський писав: «Колектив – це дуже 

чутливий інструмент, який творить музику виховання, необхідну для впливу 

на душу кожного вихованця, – творить тільки тоді, коли цей інструмент 

настроєно. А настроюється він лише особистістю педагога, вихователя, 

точніше: настроюється він тим, як дивляться вихованці на педагога як на 

людину, що вони в ньому бачать і відкривають... Якщо ми говоримо про те, 

що колектив - велика виховна сила, то, образно кажучи, ми маємо на увазі 

квітучу й зелену крону дерева, яку живить глибоке й непомітне з першого 

погляду коріння, і цим корінням є духовне багатство вихователя» [2, с. 478]. 

Незалежно від того, наскільки важкою є робота створення колективу, вона 

безумовно необхідна для дітей, тому що основна структурна ланка у школі – 

це клас. Саме в ньому зароджується інтерес до навчання, формуються 

соціальні відношення між учнями. Клас являє собою систему, яка допомагає 

реалізувати піклування про соціальне благополуччя дітей, вирішує проблему 

їхнього дозвілля, згуртовування колективу, формування відповідної 

емоційної атмосфери. Організатором діяльності учнів у класі, координатором 

впливу був і залишається вчитель. У процесі навчальних занять, суспільно 

корисної продуктивної праці, громадської діяльності під керівництвом 

учителя закладаються і дедалі розвиваються основи внутрішньої єдності 

класу, створюється і цементується первинний колектив. Колектив – це 

творіння педагога. У колективі, як у краплі води, відбиваються виховні 

ідеали педагога, його світогляд. Вчитель повинен зробити все від нього 

залежне для того, щоб довірений йому клас став колективом, тоді кожному 

учню буде комфортніше в шкільному середовищі, він із задоволенням йтиме 

в школу до своїх однокласників. Вчитель – ключовий елемент в організації 

виховання в школі. Саме вчитель повинен сприяти максимальному 

індивідуальному розвитку особистості та створити таку підтримку під час 

нелегкого входження учнів у суспільне життя. Практика у початкових класах 
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дає змогу усвідомити організаторську, стимулювальну, виховну та 

координаційну функції вчителя-класовода на прикладах навчання дітей 

згладжуванню конфліктів, примиренню, допомозі одне одному, 

усвідомлювати себе однією сім’єю. 

Найважливішою передумовою формування виховного впливу колективу на 

особистість В. О. Сухомлинський вважав трудове життя. Йдеться не про 

виконання певної норми праці, а про трудове життя колективу й особистості. 

«Праця має стати смислом життя, джерелом натхнення й радості колективу 

та особистості, – пише він. – Трудове натхнення, радість праці, 

одухотворення трудовою творчістю – могутня духовна сила, що зближує 

людей, пробуджує в дитини перше почуття, на основі якого поступово 

утверджується громадянська гідність, – почуття потреби в зближенні з іншою 

людиною, у віддачі їй своїх духовних сил, у переживанні відповідальності за 

іншу людину. Це почуття потреби в іншій людині, що породжується 

колективною працею, і є найважливішим у всьому трудовому житті 

колективу» . Після досягнення бажаного результату, діти радіють своїй 

спільній перемозі, що також зближує. Тож коли наступного разу постає 

питання зробити щось самому чи попросити допомоги у друзів, дитина 

обирає друге, тому що розуміє, що разом можна досягти кращих результатів. 

Колектив створюється поступово, і, як вважав В. Сухомлинський, головне, на 

чому тримається колектив, – вимогливість і система організаційних 

залежностей. Вимогливість і відповідальність, підкорення і керівництво – 

важливі основи, проте вони не є головними. 

В одних випадках елементи колективу появляються уже в перший рік 

шкільного життя дітей, в інших – пізніше. Стійкість, міцність одного 

наріжного каменя залежить від міцності, стійкості інших. Зокрема, 

організаційна спільність – вимогливість, підпорядкування, керівництво, 

управління, система залежностей – усе це залежить від ідейної, 
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інтелектуальної й емоційної спільності в їх єдності. Тому не треба поспішати 

із створенням тієї чи іншої структури організаційної залежності — 

керівництва і підкорення. Не сподівайтесь, що коли у вас у класі обрано 

керівний учнівський орган, розподілено обов’язки, – усе піде само собою . 

Важливим положенням праць В. О. Сухомлинського є питання громадської 

думки колективу. Педагог у розгляді умов, за яких колектив успішно виконує 

функцію вихователя особистості, наголошував, що неприпустимо перед 

колективом виставляти всі слабкості дитини, щоб учень не боявся колективу 

. Під час практики в школі вчитель жодного разу не вказала на недоліки 

окремого учня при всіх дітях чи батьках, а для того, щоб звернути увагу 

батьків на певні плюси чи мінуси дитини, вона вела бесіду окремо з кожним. 

Разом із тим, неприпустимо поділяти колектив на актив чи пасив (виділено 

В. Сухомлинським). Педагог розглядав колектив не як щось абстрактне і 

безлике, а як сукупність особистостей, які мають взаємний вплив одна на 

одну, перебуваючи на різних рівнях морального і розумового розвитку, і 

кожна, будучи неповторною, впливає на інших, що сприяє самовихованню. 

Колектив має спонукати дитину до активного виявлення духовних сил та 

активної творчої діяльності. Вагомим значенням для учня є усвідомлення 

своєї значущості у житті класу., з чим погоджувалися класики педагогіки 

К. Д. Ушинський та В. О. Сухомлинський Проте Василь Олександрович 

наголошував на тому, що дитина не повинна лише підкорятися колективу 

(«Бути таким як усі»), дитина повинна проявляти себе. Хоча в колективі 

повинна бути спільна мета, інтереси, потреби, проте не варто забувати, що 

кожна дитина – особистість. Колектив Сухомлинський розумів як багатство 

індивідуальностей, у якому дозріває особистість. 

Висновки. Успішне навчання і виховання молоді сьогодні не можливе без 

глибокого вивчення творчого впровадження в життя педагогічної спадщини 

В. О. Сухомлинського, яка стає особливо корисною в умовах розбудови 
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національної освіти. Отже, короткий огляд окремих ідей педагога 

підтверджує актуальність і значущість педагогічної скарбниці педагога. Ідеї 

видатного педагога щодо ролі вчителя, спільної праці, значущості 

докладених окремими учнями зусиль, позитивного сприймання спільних 

завдань, висування цілей та готовності до співпраці не тільки є своєчасними 

для сучасності, але можуть залишатися актуальними для педагогічної теорії 

та практики ще тривалий час. 

 

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В 

ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. 

СУХОМЛИНСЬКОГО 
 
 

Стругарь Л.П. 
 

Головним обов’язком учителів і вихователів у контексті проблеми 

морального виховання є утвердження у школярів принципів 

загальнолюдської моралі; виховання в них поваги до батьків, старших за 

віком, до народних традицій та звичаїв, національних і культурних цінностей 

України, її державного й соціального устрою; підготовка їх до свідомого 

життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди тощо. Але в сучасній школі 

серед дітей чимала кількість із досить стійкими негативними й нездоровими 

нахилами, що віднаходять своє проявлення у різних негативних вчинках та 

діях, зокрема в явно умисних порушеннях норм та правил поведінки, в 

ігноруванні обов’язкових вимог вчителя тощо. Провідне місце у педагогічній 

спадщині В. Сухомлинського займає ідея гуманізму, людяності та 

доброзичливості. Про моральну досконалість педагог говорив як про 

складову всебічно розвиненої особисті. 

Добро, толерантність, радість, зло, ненависть, насильство – моральні 

категорії, за допомогою яких оцінюються поведінка і вчинки людей, життєві 

явища та події. Вочевидь нині назріла нагальна потреба у виокремленні 

спеціальної педагогічної галузі – педагогіки Добра, витоки якої чітко 

простежуються у спадщині В. Сухомлинського. Про це свідчать назви 

окремих статей і розділів монографічних творів видатного педагога: «Радість 

і доброта», «Розуміння життя, добра і зла в ньому», «Будьте 

доброзичливими», «Не можна прожити і дня без тривоги за людину», «Про 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/2014-rik/konferentsiia-24-25-veresnia-2015-roku/sektsiia-4/3850-moralne-vykhovannya-osobystosti-v-pedahohichniy-spadshchyni-v-o-sukhomlynskoho
https://www.cuspu.edu.ua/ua/2014-rik/konferentsiia-24-25-veresnia-2015-roku/sektsiia-4/3850-moralne-vykhovannya-osobystosti-v-pedahohichniy-spadshchyni-v-o-sukhomlynskoho
https://www.cuspu.edu.ua/ua/2014-rik/konferentsiia-24-25-veresnia-2015-roku/sektsiia-4/3850-moralne-vykhovannya-osobystosti-v-pedahohichniy-spadshchyni-v-o-sukhomlynskoho
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радість праці» та інші, в яких добро є моральним кредо і стрижнем виховання 

маленьких громадян  

В. Сухомлинський вважав найважливішим завданням виховання вплив на 

пробудження і розвиток у дітей кращих моральних, інтелектуальних і 

естетичних почуттів. На його думку, «... почуття – це кров, плоть і серце 

моральної переконаності, принциповості, сили духу; без почуттів 

моральність перетворюється на сухі безбарвні слова, що здатні виховати 

лицемірів. Ось чому, образно висловлюючись, стежка від морального 

поняття до морального переконання починається із вчинка, із звички, 

насичених глибокими почуттями, особистим ставленням до того, що дитина 

робить, що робиться навколо неї» . 

В. Сухомлинський визнавав пріоритет морального виховання учнів в 

багатогранній діяльності педагогічного колективу школи. Цілком зрозуміло, 

що розумове, трудове і 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. 

Педагог наголошує: «Перевіряйте свої вчинки свідомістю: чи не завдаєте зла, 

неприємності, незручності людям своїми вчинками. Робіть так, щоб людям, 

які оточують вас, було добре»  

Процес морального виховання є не що інше, як передача підростаючому 

поколінню всього того цінного досвіду людства, яке воно нагромадило за 

всю історію свого розвитку. Цей досвід закріплений в діяльності, поведінці 

людей старшого покоління, звичаях і традиціях народу, в 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 відносин, сенсу та мети життя  

Нормам моральності В. Сухомлинський присвячував спеціальні бесіди, через 

які намагався не лише передати дітям моральні знання, а і вплинути на їхні 

почуття, емоції, цим самим спонукати їх до правильних хороших вчинків. Це 

те, що він називав азами елементарної моральної культури. 

По-перше, вважав педагог, що діти повинні зрозуміти ту просту істину, що 

кожен їхній вчинок, кожне бажання, кожна дія позначається на інших людях, 

і дитина завжди повинна думати над тим, чи не завдає вона незручностей, 

прикростей , зла іншим людям своїми вчинками, своєю поведінкою. 

По-друге, треба завжди бути вдячним старшому поколінню за те, що воно 

створило необхідні умови для дітей, їх навчання, виховання. Не випадково у 

багатьох народів світу існує культ батьків, людей старшого покоління. 

Почуття вдячності людям виховує в дітей відповідальність перед іншими 

людьми, що в той же час формує в дітей почуття обов’язку і громадянської 
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гідності, коли людина готова робити добро для людей за велінням свого 

серця і своєї совісті. 

По-третє, вважає педагог, коренем моральності є праця. «Усі блага й радощі 

життя створюються працею і тільки працею. Без праці не можна чесно 

жити... Моральний сенс праці якраз і полягає в тому, що людина здобуває 

найкращу радість оптимістичного світосприймання – радість творення. Це, 

по суті, і є самовиховання» .  Праця, на думку педагога, стає розвиваючою, 

виховною для школяра лише тоді, коли вона вимагає напруження духовних і 

фізичних сил, подолання труднощів, коли вона загартовує волю і головне – є 

джерелом пізнання світу і формування світогляду. 

Серцевиною морального виховання В. Сухомлинський вважав формування в 

дитини людяності, гуманізму. До людей треба бути добрими, чуйними, не 

робити їм зла і, в міру можливостей, допомагати слабким і беззахисним. 

Моральне виховання має здійснюватись у нерозривній єдності з розумовим 

вихованням дитини. «Розумове виховання, – пише В. Сухомлинський, – 

завжди було і буде однією з головних ланок навчально-виховного процесу» . 

На думку педагога , зародження в дитячих душах високих моральних, 

гуманістичних почуттів – любові до своїх батьків, рідних, поваги до людей 

похилого віку, милосердя до немічних і нещасних сприяють художні твори-

мініатюри. На основі художніх творів він радив у початкових класах 

проводити уроки  доброти і людяності. Звертаючись до аналізу 

багатовікового педагогічного досвіду та досвіду своїх колег, освітянин 

послідовно розвиває гуманістичну ідею величі, цінності людини. Він 

обґрунтовує, якими мають бути почуття – до батьків, рідних, близьких, до 

інших людей та обов’язок перед ними; любов до Батьківщини, розуміння 

життя, добра і зла у ньому; виховання високих моральних якостей і норм 

поведінки, любові до знань, школи, учителя; дружба, любов, сім’я; ставлення 

до краси в природі, суспільстві. 

У працях «Павлиська середня школа», «Методика виховання колективу» 

В. Сухомлинський рекомендує дбати про те, щоб для дітей дорогими людьми 

стали мати, батько, бабуся, дідусь, щоб у їхньому духовному житті 

утвердився культ матері. Виховання дітей 6–10 років він називав «школою 

сердечності», радив педагогам і батькам вчити дітей добру, любові, 

милосердю. Дитина не повинна виростати байдужою, черствою, вона має 

зростати у постійному піклуванні про навколишній світ рослин, тварин, 

людей, доглядати і допомагати їм. 

Важливим засобом морального виховання дітей Василь Олександрович 

вважав слово, а мовну культуру людини – дзеркалом духовної культури. 

Слово – не тільки носій інформації, зазначав він, воно іскра, від якої 

розгорається полум’я інтересу, вікно в незвідане, тому має бути яскравим, 

образним, барвистим і точним. Слово в руках учителя – найтонший і 
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найголовніший його інструмент. Він неодноразово наголошував, що багато 

шкільних конфліктів, які нерідко закінчуються великою бідою, починаються 

з невміння учителя спілкувалися з учнями. Наголошуючи на високій мовній 

культурі кожного педагога, Василь Олександрович зазначав, що педагог має 

вибирати з мовної скарбниці саме ті слова, що відкривають шлях до 

людського серця, неповторного, не схожого на інші. Щоб виховувати 

словами, треба розвивати у вихованців сприйнятливість до слова . 

Праці, над якими він працював до останнього дня – «Як виховати справжню 

людину» (1989), «Хрестоматія з етики» (1990), присвячені формуванню 

духовності як визначальної, провідної якості особистості через морально-

етичне виховання, прищеплення цінностей. В. Сухомлинський ввів етику в 

структуру педагогічної науки, наповнив її педагогічним змістом, культовими 

засадами як на основі соціальних реалій, так і народної та класичної 

культури. Він вибудовує виховний процес як прищеплення «культури 

почуттів», «культури бажань» краси і любові, створює «філософію для 

дітей», основою яких виступають написані ним художні мініатюри, а 

педагогічна аргументація закладається в моральних повчаннях книги «Як 

виховати справжню людину» . 

«Людина народжується не для того, щоб зникнути безвісною, нікому 

невідомою пилинкою. Людина народжується для того, щоб залишити по собі 

слід вічний», – говорить В.О.Сухомлинський. І це так. Хорошу пам’ять про 

себе може залишити людина у порядних дітях, добрих вчинках, наполегливій 

праці. Адже людським рукам дано творити чудеса. 
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“Патріотичне виховання - це

сфера духовного, 

морального,естетич-

ного життя, яка 

проникає в усе, що 

пізнає, узнає, робить, 

до чого прагне, що 

любить і ненавидить 

людина, яка 

формується”

 

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 

СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. 

 

Андрон Т.О., Лупуляк М.М. 

У творчому доробку Сухомлинського вичленені шляхи фізичного виховання 

дитини, науково обґрунтовані і практично перевірені форми й методи 

фізичного виховання в умовах конкретного колективу – Павлиської 

середньої школи. 

 Сухомлинський удосконалив систему роботи з питань фізичного 

виховання дітей. Особливо звернув увагу на здоров’я вихованців у 
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підлітковому та юнацькому віці. Радив вчителям у ці періоди розвитку 

дитини більше піклуватися про їх гармонію фізичної та розумової праці й 

відпочинку.  

 На думку видатного педагога, велику роль у фізичному розвитку дітей 

відіграють заняття гімнастикою та спортом. Добре, міцне здоров'я, за його 

переконанням - найвища умова життєрадісного сприймання й активної, 

творчої діяльності кожної людини. 

 " Духовне життя дитини, - стверджував педагог, - її інтелектуальний 

розвиток, мислення, пам'ять, увага, почуття, воля - великою мірою залежить 

від "гри" її фізичних сил. Слаба, квола, нездорова, схильна до хвороб дитина 

на уроці швидко втомлюється, згасають її очі, стають млявими рухи."  

 Тому першоосновою всієї навчально-виховної роботи, предметом 

особливої уваги педагогічного колективу школи завжди повинно бути 

здоров'я учнів. Цього положення свято дотримувалися вчителі Павлиської 

школи. Разом із шкільним лікарем вони визначали чіткий режим праці, 

відпочинку й харчування, а з батьками домовлялися, щоб діти з послабленим 

здоров'ям навесні, влітку і восени спали під відкритим небом, харчувалися 

багатою на вітаміни їжею, якомога більше часу перебували на свіжому 

повітрі. Важливе значення для збереження здоров'я фізично кволих і 

схильних до захворювання дітей має залучення їх до виконання посильних 

гімнастичних вправ, систематичне загартування організму. 

Справедливо підкреслював педагог думку про залежність здоров'я 

дітей, фізичного розвитку від духовного життя взагалі і культури розумової 

праці зокрема. " Дитина - жива істота, її мозок - найніжніший орган, до якого 

треба ставитися дбайливо і обережно" наголошував В.О. Сухомлинський. 

Розумна організація навчальної праці повинна пронизувати весь навчальний 

процес.  
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Фізичне вдосконалення, оволодіння певними видами спортивної 

майстерності, на думку педагога, уявити поза зв'язком із вольовими 

зусиллями, свідомою і цілеспрямованою діяльністю самих учнів неможливе. 

Йдеться про самовиховання в процесі фізичного виховання . Із розумінням 

справи правильно розв'язувалося фізичне виховання в Павлиській школі, де 

єдність виховання та самовиховання у фізичній культурі починалася із 

раннього віку й обов'язково пов'язувалася з ідеєю народної педагогіки. 

Вчителі домагалися того, аби діти виконували вправи, думаючи, і думали, 

займаючись фізкультурою. " Тільки за цієї умови, - підкреслював В.О. 

Сухомлинський, - людина може зрозуміти значення фізичної культури, 

відчути повноту своїх сил, пізнати залежність здорового духу від здорового 

тіла, вміти спрямовувати свої духовні цілі на зміцнення сил фізичних.  

Заслуговують на увагу поради В.О. Сухомлинського щодо питань 

самовиховання у фізичній культурі. Зокрема:  

*  Здоров'я - це повнота духовного життя, радість, ясний розум. Твоє 

здоров'я - у твоїх руках. 

*  Найважливіше джерело здоров'я - навколишня природа, повітря,           

  сонце, вода, літня спека й зимова холоднеча, тінисті гаї й квітучі                                                             

поля конюшини. Живи й трудися серед природи. Прокидайся  

 рано, вставай до сходу сонця... Іди в поле дихай свіжим повітрям,  

 умий руки й обличчя росою - це справжня казкова вода. Повітря,   

  насичене  ароматом квітучих і достигаючих хлібів, має цілющі  

властивості. Хто дихає цим повітрям у літню пору ніколи не хворіє   

легеневими хворобами. 
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*  Зроби для себе правило: щоденно прокинувшись, одразу ж зроби 

ранкову гімнастику. Влітку спи на дворі, на сіні чи свіжій соломі. Сіно та  

солома виділяють фітонциди які уберігають від грипу. 

*  Змушуй себе кожного ранку робити холодні обтирання. Купайся в 

ставку якнайдовше - до осінніх заморозків. У зимові дні витирай ноги (до 

колін) снігом - до відчуття тепла... Не бійся вийти босим на кілька хвилин на 

сніг - це добре загартування для ніг, і для всього організму. 

*  Жодного дня без фізичної праці... У постійній повсякденній праці - 

людське довголіття. Хто трудиться з раннього дитинства до глибокої 

старості, той до останніх днів життя залишиться повноцінною людиною, 

зберігаючи фізичні сили, ясність зору, багатство сприймань і емоцій. 

*  Щодня проходь від трьох (у молодому віці) до десяти кілометрів. 

Зроби звичкою ходити серед лісу, на лугах, у полі..... 

*  Нехай стануть твоїми заповідями простота, невибагливість, 

стриманість. У дитинстві не їж багато солодощів. Краще зовсім не вживати 

вуглеводів.... Вставай із-за столу з таким відчуттям, що ти ще не зовсім 

наївся  

Виховання фізичної культури здійснюється головним чином на уроках, 

у спортивних залах або на майданчиках. Вони є основною формою 

організації навчальної роботи з певною сталою групою учнів з чітко 

визначеним розкладом занять. Ця форма включає під керівництвом учителя 

групову та індивідуальну роботу кожного учня з використанням 

різноманітних прийомів, методів і засобів навчання. Відповідно до програми 

фізичного виховання Павлиська школа обрала як головні види занять 

гімнастику, легку атлетику, а для 8-10-х класів, крім того, вправи на 

снарядах, мета яких: виховати почуття краси рухів, силу, гармонійність, 

спритність та витривалість. Щоб заняття проходили на належному рівні, 
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відповідно до фізичних можливостей під час медичного огляду всіх школярів 

розподіляли на три групи: основну, підготовчу, спеціальну, кожна з яких 

повинна була займатися за окремою програмою. При цьому особлива увага 

зверталася на дітей зі слабим здоров'ям. Для них ( окремо для хлопчиків і 

дівчаток ) складався комплекс корегуючої гімнастики, що дозволяло через 

деякий час дітям із спеціальної групи перейти до підготовчої, а згодом і до 

основної. Окрім цього особлива увага приділялась дітям, у яких було хворе 

серце, порушена система кровообігу, центральна та переферична нервова 

система. Для них під безпосереднім керівництвом лікаря також складався 

комплекс вправ, які сприяли поступовому зміцненню їх здоров'я. Під час 

спеціальних бесід на тему корисності для здоров'я гімнастичних вправ, учні 

усвідомлювали й переконувалися, що завдяки систематичном заняттям 

фізкультурою у них розвиваються не тільки краса тіла, гармонія рухів, а й 

формуються такі психічні риси як: воля, характер тощо.    

Крім того, заняття фізичною культурою і спортом повинні приносити 

учням ще й задоволення та насолоду. З цією метою на заняттях фізкультури 

під час виконання різноманітних фізичних вправ, змагань, велика увага 

приділялася естетичній досконалості, виразності та граціозності рухів. 

Вважалися недопустимими змагання, де єдиним критерієм успіху була 

швидкість виконання вправ. Саме тому видатний педагог застерігав вчителів 

не перетворювати спорт із засобу фізичного виховання дітей у засіб боротьби 

за особливий успіх, не ділити дітей на здібних і нездібних щодо занять 

спортом, не розпалювати нездорові пристрасті ажіотажем боротьби за уявну 

честь школи. 

Спорт стає засобом виховання тоді, коли він улюблене заняття 

кожного. З огляду на це два головних завдання ставив перед початковою 

школою  
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В.О Сухомлинський: давати учням глибокі та міцні знання і постійно 

піклуватися про стан здоров'я, причому виконання другого завдання він 

вважав найважливішим у діяльності педагога, оскільки від "життєдіяльності, 

бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий 

розвиток, міцність знань, віра у свої сили".  

З самого малечку, - стверджував педагог, - діти повинні залучатися до 

посильних фізичних навантажень. Саме тому вже у " Школі радості" 

павлиські діти брали участь у різноманітних спортивних іграх. За допомогою 

учнів старших класів був обладнаний ігровий майданчик, поставлені 

гойдалки, школа була забезпечена достатньою кількістю м'ячів, скакалок. У 

другому класі діти захоплювалися метанням диска та м'яча, лазінням по 

жердині й канату, грали у настільний теніс і т.п. Звичка до ранкової 

гімнастики, яка виробилась у " Школі радості", продовжувала 

підтримуватись у підготовчій школі. Після гімнастики на свіжому повітрі 

діти приймали душ, влітку купалися в ставку, плавали, а в зимові місяці 

обливалися водою до пояса. Осінні, зимові і весняні канікули школярі 

проводили на свіжому повітрі - у походах, в лісі, горах. Як і в " Школі 

радості ", діти ставали на лижі, каталися з гірок, організовували змагання. 

Літні канікули використовувалися також для загартування організму, 

зміцнення здоров'я дітей. 

На особливу увагу заслуговують думки педагога про врахування 

вікових та індивідуальних особливостей учнів під час фізичного виховання. 

Бурхливий фізичний розвиток у підлітковому та ранньому віці вимагає від 

учителя піклування про гармонію фізичної та розумової праці. Посильні 

трудові процеси ( прополювання, сажання, догляд за плодовими деревами, 

збирання врожаю та ін. ), в яких красиві, злагоджені рухи прирівнюються до 

гімнастичних вправ, благотворно впливають на здоров'я дітей. У Павлиській 

школі для кожної вікової групи була розроблена чітка система трудових 
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завдань, яка мала на межі розвивати дитину фізично і духовно, загартовувати 

її організм, виховувати почуття краси.  

Належне місце у фізичному і духовному розвитку школярів посідають 

позаурочні заняття. Вони розглядаються передусім з погляду піклування про 

здоров’я, про забезпечення гармонійного розвитку особистості. Заняття ці, на 

думку педагога,  повинні приносити насолоду учням, стати їхньою потребою. 

Директор Павлиської школи вимагав від вчителів, щоб вони під час занять 

націлювали учнів на гармонію рухів, на дотримування характеру, естетичних 

почуттів. Тому він радив проводити змагання на першість ще й за красою, 

витонченністю, гармонії рухів. 

Виняткове значення для здоров’я дітей має правильне чергування  

фізичних навантажень і розумової діяльності, дотримування чіткого режиму. 

Після будь-якої напруженої роботи, розумової чи фізичної, організм дитини 

повинен відпочити. Проте це не означає, що учень має повністю вилучитися з 

тих життєвих ситуацій, з якими він може зустрітися. „Відпочинок‖ лише тоді 

відпочинок, - наголошує Сухомлинський, - коли він є своєрідною грою 

фізичних і духовних сил. Привчання дітей до активного діяльного 

відпочинку – одне з найважливіших завдань педагогів, вихователів.  

І справді, для будь-якої людини, яка вміє відпочивати, навіть звичайне 

спостереження за явищами природи, споглядання творів мистецтва є 

творчістю. Саме таку радість збагнули і суворо дотримувались у навчально-

виховному процесі педагоги Павлиської школи. У розумовому чергуванні 

різних видів діяльності, в тому числі і вправ фізичної культури, що 

задовольняли фізичні запити і смаки, в діяльній насолоді красою природи 

вбачали вони активний відпочинок своїх вихованців. Години вільні від 

навчання і фізичної культури, тут завжди наповнювалися живою, 

хвилюючою думкою, глибоким моральним та інтелектуальним, естетичними 

почуттями. 
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Таким чином, учні у вільний від роботи час відновлюють і поповнюють 

сили, задовольняють свої багатогранні запити та інтереси, стають бадьорими 

і життєрадісними, що позитивно впливає на загальний розвиток особистості. 

„ Під час заходу, екскурсій, гри, змагання, - підкреслював Сухомлинський, - 

створюються такі обставини, в яких кожний учень якнайповніше розкриває 

себе, показує перед лицем колективу все, що в нього є хорошого й поганого‖.  

Піднімав і правильно розв’язував В.О. Сухомлинський проблему 

фізичного виховання і вільного часу та відпочинку школярів. Після 

інтенсивної фізичної чи розумової праці, необхідна розрядка організму, яка 

повинна виражатися у зміні відповідних видів діяльності. У житті людини не 

повинно бути жодної хвилини, за якої вона б не набувала духовних багатств. 

Відпочинком стає і розумова і фізична праця за бажанням, якщо в процесі її 

виконання учень відкриває в собі нові сили, здібності, натхнення, що є 

цілющим джерелом набуття духовних сил, оптимізму, бадьорості. Навіть 

звичайне споглядання природи і творів мистецтва є водночас і відпочинком, і 

творчістю школяра. Відпочинок лише тоді є відпочинком, - підкреслював 

педагог, коли уявне неробство є активною грою духовних і фізичних сил, 

коли воно є одним із засобів для зміцнення здоров’я, розвитку 

інтелектуальних, моральних і естетичних почуттів вихованців. 

Незамінним відпочинком є туристичні походи, під час яких 

загартовуються фізичні сили, формуються моральні переконання і естетичні 

смаки. Гарна традиція в цьому контексті склалася в Павлиській школі, де 

діти вже з 8-9 років брали участь у таких заходах. Спочатку вони під 

керівництвом вчителів здійснювали одно або дводенні походи по полях, в 

лісах, по берегах Дніпра, а учні старших класів – трьох або чотириденні 

походи на відстань 100-150 кілометрів. У таких походах діти самі себе 

обслуговували. 
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Під час подібних заходів, окрім оздоровлення, учні повинні були 

оволодівати необхідними уміннями та навичками: визначити сторони світу 

без сонця і зірок, добувати вогонь без сірника, розпалювати вогнище в 

дощову погоду, споруджувати курінь і т.п. Перед кожним походом 

визначалися й освітня мета: вивчити ґрунти, рослинний і тваринний світ 

довкілля, по можливості зайнятися пошуками корисних копалин, 

ознайомитися з історичним минулим рідного краю. Наприклад, під час 

одного із походів учні 4-го класу зустрічалися з учасниками Вітчизняної 

війни і дізналися від них про окремі епізоди битви за Дніпро. Зібравши 

багатий матеріал ( фотографії воєнних років, розповіді ), силами вчителів та 

учнів у школі було створено куточок рідного краю. Таким чином, години 

відпочинку, за переконанням Сухомлинського, мають бути емоційно 

насиченими, і тоді вони приваблюють дитину до навчання, до активної та 

свідомої розумової праці. 

Складовою частиною фізичного виховання в Павлиській школі були 

різноманітні військові вправи. В.О. Сухомлинський спостерігав, як у 

дитинстві і ранньому отроцтві хлопчики пишаються тим, що вони – майбутні 

воїни, захисники Батьківщини – загартовуються фізично і духовно. Вже в 6-

му класі хлопчики тут залучалися до участі у військових іграх. Там вони 

навчалися витривалості, вміння долати значні труднощі, проявляти вольові 

зусилля, формувати характер. Для хлопців 6-7 класів і особливо для юнаків 

8-9 класів педагогічний колектив розробив сценарій спеціально зимових ігор, 

під час яких протягом цілого дня треба було перебувати на свіжому повітрі, 

робити деякі переходи, споруджувати різноманітні снігові та льодові 

укріплення, варити їжу тощо. Напруження духовних і фізичних сил для 

подолання труднощів і перешкод породжує у школярів особливе бачення 

сильної і благородної людини. В цьому зв’язку у звернені до вчителів 

Сухомлинський радив: „ Якщо ви хочете, щоб ваші хлопчики не тільки 

уявляли, а й переживали на власному досвіді, що таке важко – проводьте 



ШВПМ «Акме» Збірник №3 «Ідеї.Пошуки.Знахідки»  2018-2019 н.р. 

 

93 

 

військові ігри, які потребують великого напруження духовних і фізичних 

сил. Ніде так не розкривається моральна суть особистості, ніде так людина не 

заявляє голосно перед товаришами про своє душевне єство, як у військовій 

грі та ще в напруженій фізичній праці, де байдужість або лінощі одного 

роблять неможливими успіх усього колективу‖  

Виховне значення військової гри полягає ще й в тому, що вона є 

справжньою школою дисциплінування. У військових вправах дотримання 

правил гри набуває яскраво вираженого характеру самовиховання, 

підкорятися стає для школяра рівнозначним примушувати себе, наказувати 

собі. Педагог підкреслював: „ Ніде з такою реальністю і очевидністю не 

залишається людина наодинці з власними сумліннями, як в ті години 

великого напруження сил, коли вона відчуває, що найменше зниження цього 

напруження приведе до невдачі колективу або й до зриву всього задуму. Ніде 

з такою виразністю не переживаються почуття честі, як в умовах боротьби за 

перемогу колективу, а військова гра завжди є саме такою боротьбою „ . І 

далі: „ Не можна уявити повноцінного виховання чоловіка без того, що у 

роки отроцтва він не пройшов першого випробування справжнім 

напруженням фізичних і духовних сил . А ось і отже такого заходу: „Рано-

вранці п’ятикласники збираються в похід – з нього починається військова 

гра. Йдуть з лопатами та іншим інструментом для будівництва снігових 

укріплень. Спробуй запізнитись або не прийти – соромно буде перед 

колективом, особливо перед дівчатами, ось тут висміювання не треба 

організовувати – товариші самі висміюють лінощі. Без жодної хвилини 

запізнення колектив вирушає в дорогу. П’ять кілометрів до місця 

зосередження. Десятиградусний мороз, чисте, зоряне небо, сяє місяць. Ось і 

снігові замети. До світанку треба підготувати укріплення: наступатиме 

„противник‖. Лопатами хлопці вирізують брили снігу, будують снігову 

фортецю, ходи сполучення, вогневі точки. Ні за яких інших обставин 

дванадцятирічні підлітки не працювали б з такою наполегливістю, долаючи 
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труднощі. В цих умовах створюється атмосфера настільки глибокої взаємної 

відповідальності та обов’язку, що навіть тоді, коли дуже важко, хлопець 

примушує себе бадьоро посміхатися і кепкувати над труднощами. 

Найслабший і найрозніженіший здобуває справжнє загартування мужчини. 

 Залучав Сухомлинський до військових ігор і дівчат, бо вважав, 

що без їхньої участі неможливо було б виховати справжніх чоловіків. 

Хлопців саме і надихає на лицарські „ подвиги‖ те, що поруч з ними – 

дівчата. Показати себе з кращого боку у фізичному й духовному плані 

завжди було почесним. 

 

Отже, педагогічний аналіз творчої спадщини В.О. Сухомлинського, 

зокрема з питань фізичного виховання, дає підставу стверджувати, що 

видатний педагог активно використовував надбання народної педагогіки, 

творчо розвивав ідеї Дж. Локка, Януша, Корчака, А.С. Макаренка та ін. 

Педагогічна творчість Сухомлинського ґрунтувалася на глибоких 

знаннях психологічної людини, закономірностей розвитку дитини, 

процесу виховання особистості з перших днів її життя. 

У період відродження української державності, коли перед освітою 

постають якісно нові і складні завдання, педагогічна спадщина 

Сухомлинського спроможна допомогти успішному розв’язанню багатьох 

актуальних педагогічних проблем, зокрема, фізичного виховання 

школярів. 

Багатогранна спадщина Сухомлинського, важливість і значущість 

якої актуалізується саме в період розбудови української національної 

школи, заслуговує на подальше вивчення, поширення та творче 

використання 
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Грижюк Н.М. –
заступник 

директора з 
виховної роботи

 

 

«Сім'я – це джерело, водами якого живиться 

повноводна річка нашої держави. На моральному 

здоров'ї сім’ї будується педагогічна мудрість школи. 

Чудові діти виростають у тих сім’ях, де батько і 

мати по-справжньому люблять один одного і 

водночас люблять і поважають людей»
Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ
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1. Шкільно-сімейне виховання.

2. Батьківська просвіта.

3. Підготовка молоді до сімейного життя.

ПРИНЦИПИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ 

 

Шкільно-сімейне виховання.
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«Головний зміст і мета сімейного 

життя – виховання дітей»
Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ
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Батьківська просвіта.

«Дитина – дзеркало родини; як у краплі води 

відбивається сонце, так у дітях відбивається 

моральна чистота матері і батька».

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ
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Підготовка молоді до 

сімейного життя.

«Виховуючи свою дитину, ти 

виховуєш себе»
Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ

 

 



ШВПМ «Акме» Збірник №3 «Ідеї.Пошуки.Знахідки»  2018-2019 н.р. 

 

101 

 

 

 

“Школа-це, насамперед, 

учитель. Вчити дітей- не 

ремесло, це мистецтво.”
В.О.Сухомлинський
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ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ  

ПРО ВИХОВАННЯ УСПІХОМ У НАВЧАННІ 
 

Вороніна Л.А. 
 

 

 
 

      «Пам'ятайте; що радість успіху - це могутня емоційна сила, від якої 

залежить бажання дитини бути хорошою. Турбуйтеся про те, щоб ця 

внутрішня сила дитини ніколи не вичерпувалась. Якщо її немає, не 

допоможуть ніякі педагогічні хитрощі». 

 

В. Сухомлинський 

 

 

       Одна з найважливіших потреб людини - досягнення успіху в значущій 

для неї діяльності. Провідною діяльністю учнів у школі є навчання. 

 

Можна стверджувати, що пізнавальна потреба і потреба у досягненні успіху - 

два необхідних компоненти, які значною мірою забезпечують успішність 

навчальної діяльності учнів. 

 

Ніщо так не властиве дитині, як потреба відчувати задоволення, радість від 

власної діяльності, адже дитина не тільки дізнається про щось, засвоює 

матеріал, а й переживає свою працю, висловлює глибоко особисте ставлення 

до того, що їй вдається і не вдається. 

 

Молодший школяр дуже хоче добре вчитися. Він любить учителя, бо той 

навчає, керує, допомагає у серйозній справі - навчанні. І саме йому, як 

http://4.bp.blogspot.com/-NPNPC8Lqz8A/UjgXNQLWtVI/AAAAAAAAADo/KTiEnd9JBF4/s1600/554244288.jpg
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відзначав В.Сухомлинський, учень з безмежним довір'ям несе слабкий і 

беззахисний вогник бажання добре вчитися. Його легко загасити 

необережним різким, образливим словом чи байдужістю, але можна, і 

потрібно, підтримати його горіння, забезпечивши можливість у всій повноті 

пережити радість успіху. 

 

У працях видатного педагога ми віднаходимо багато мудрих роздумів про 

роль успіху у навчанні молодшого школяра. Так, у книзі «Серце віддаю 

дітям» він пише: «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». 

 

У цій же праці, формулюючи свою педагогічну систему як систему 

«виховання бажань», В.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. 

Виходить немовби парадокс: 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». 

 

Він зауважував, що розумова праця дитини відрізняється від розумової праці 

дорослого. 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». 

 

Віра в дитину була основним педагогічним переконанням В.Сухомлинського. 

«Справжнім вихователем, - стверджував він, - може бути тільки той, хто 

вірить у дитину, не відлякує її своєю підозрілістю, сумнівами в її добрих 

намірах». У статті «Без довір'я немає виховання» В.Сухомлинський пише: 

«Найпотворніше, найзловісніше в нашій педагогічній справі - не вірити в 

людину. Там, де немає віри в людину, в добре начало в ній, будь-яка 

педагогічна система розсипається на порох». 

 

Його турбота про успіхи у навчанні починалася з турботи про те, як 
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харчується і спить дитина, яке її самопочуття, як вона розважається, скільки 

годин протягом дня буває на свіжому повітрі, як у малюнку передає свої 

думки, творить образи, які почуття пробуджують в її душі музика природи та 

музичні твори, яка у неї улюблена праця, чи чутлива до радощів і негараздів 

людей. 

 

Видатний педагог був переконаний, що немає жодної нормальної дитини 

нездібної, бездарної. Кожен школяр розвивається власними своєрідними 

шляхами, кожен розумний і талановитий по-своєму. Гуманізм у педагогіці 

він вбачав у тому, щоб дитина, якій не під силу те, що легко дається 

більшості, не почувалася неповноцінною. «…В 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», підкреслював В.Сухомлинський. В кожній дитині обов'язково є 

якась «золота жилка». Відкрити її, розвинути дитячі здібності, допомогти 

дитині знайти радість успіху в навчанні - в цьому і полягає майстерність 

учителя. 

 

Вчитель має відкрити перед кожним, навіть найважчим в інтелектуальному 

розвитку учнем, саме його сферу діяльності, де він може досягти вершини, 

виявити себе. З цього приводу він висловлював думку, що «…кожна людина 

може досягти вищого ступеня всебічного розвитку - стати неповторним 

творцем не тільки матеріальних, а й духовних цінностей, якщо в ній розкрити 

її задатки, обдаровання, талант». 

 

За спостереженнями Василя Олександровича, відчуття радості успіху має на 

дитину неабиякий стимулюючий вплив. «Вона переживає хвилююче почуття 

радості, вона торжествує, переживає незабутні хвилини відкриття… Так, уся 

справа у вірі в свої сили, в емоційному стимулі». 

 

Педагогічна мудрість виховання у тому й полягає, щоб дитина ніколи не 

втратила віру у свої сили, не відчувала, що в неї нічого не виходить. Він 

підкреслював, що слід виявляти особливу терпимість до «відстаючого» учня. 

«Від успіху до успіху - в цьому й полягає розумове виховання важкої дитини. 

Якщо їй щось не вдалося сьогодні, - не оглушуйте її «двійкою». Не 

поспішайте застосовувати до неї інструкцію про оцінку успішності з усією 

суворістю. Слабка, квола рослина потребує спеціального догляду». І далі: 

«Оптимізм, життєрадісне світосприймання, почуття впевненості у своїх 

силах - це, образно кажучи, світлий вогник, який осяває шлях дитині. 

Погасне цей вогник - і дитина опиниться в мороці, у самотині, її охопить 

безвихідна туга і безнадія». 

 

Якщо вихователь вірить у сили і можливості школяра, довіряє йому, той 
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намагається виправдати цю довіру, працює краще. Недовіра, підозрілість, 

упередженість в оцінці учня віддаляють його від вихователя, обмежують 

можливості, виховного впливу на нього. 

 

В.Сухомлинський на підставі свого досвіду переконує вчителів, що успіх у 

їхній праці буде безперечний, якщо їх вихованці повірять в себе, в свої сили і 

можливості: «Пам'ятайте, що наймогутніша сила, яка змушує школяра 

вчитися, будить у нього інтерес до праці, - 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».  

 

В одній із ста порад учителеві їх автор підкреслює: «Якщо ви хочете, щоб 

дитині хотілося добре вчитися, і цим вона прагнула приносити радість матері 

й батькові, бережіть, плекайте, розвивайте в неї почуття гордості трудівника. 

Це означає, що дитина має бачити, переживати свої успіхи в навчанні Не 

допускайте, щоб дитина переживала безвихідну гіркоту відставання, якусь 

свою неповноцінність. Оптимізм, віра дитини в свої сили - це та міцна нитка, 

яка пов'язує школу і сім'ю». 

 

Василь Олександрович радив учителям: «Треба навчити дітей працювати, 

думати, спостерігати, усвідомлювати, що таке розумова праця, що означає 

добре працювати - і лише потім можна ставити оцінки за успіхи. Дитина, яка 

ніколи не пізнала радості праці в навчанні, не пережила гордості від того, що 

труднощі подолані, - це нещасна людина. Дайте їй це щастя, навчіть 

дорожити ним». 

 

Видатний педагог оцінював розумову працю лише тоді, коли вона приносила 

дитині позитивні результати. «Якщо учень ще не досяг тих результатів, до 

яких він прагне в процесі праці, я йому не ставлю ніякої оцінки. Дитина 

повинна замислитися, зібратися з думками, ще раз переробити роботу. Я 

добивався, щоб дитина, кілька разів виконавши одне й те саме завдання, 

переконалася на власному досвіді, що вона може виконати його значно 

краще, ніж виконала спочатку. Це має велике виховне значення: учень неначе 

відкриває в собі творчі сили, бо бачить свій успіх, прагне працювати ще 

краще». 

 

В.Сухомлинський говорив, що оцінка корисна лише тоді, коли дитина 

усвідомлює залежність успіху від особистих зусиль, витрачених на навчання. 

Оцінка не повинна також перетворюватися в ідола, то доброго, то 

поблажливого, то караючого, жорстокого. Вона має стимулювати до 

навчання, винагороджувати за працелюбство. Він підкреслював, що 
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«найголовніше заохочення і найсильніше (та не завжди дійове) покарання в 

педагогічній праці - оцінка. Це найгостріший інструмент, використання якого 

потребує величезного вміння і культури», і далі: «Оцінка знань учнів, - це 

вміння вчителя знайти правильний підхід до кожної дитини, вміння плекати в 

її душі вогник прагнення до знань». 

 

На думку В.Сухомлинського, один із головних недоліків існуючої системи 

оцінювання знань учнів полягає в тому, що оцінка завжди відображає 

результат праці (фактичні знання) і далеко не завжди - процес її виконання, 

тобто зусилля учня, його старанність. Він вважав несправедливим оцінювати 

тільки кінцевий результат навчання, ігноруючи ступінь старанності, 

ретельності учня. Адже не в усіх учнів однакові здібності. Один сприймає й 

осмислює швидко, запам'ятовує міцно і надовго. Інший - сприймає повільно, 

пам'ять зберігає знання недовго. Для одного «п'ятірка» - показник успіху, а 

для іншого і «трійка» - велике досягнення. Якщо оцінюється тільки результат 

навчання, то відтак недооцінюються зусилля слабких учнів, що зменшує 

їхню віру у свої сили. Безумовно, це не означає, що оцінка знань учня завжди 

має залежати від того, скільки зусиль він доклав. Оцінка відображає 

фактичний рівень знань, але вчителеві, вважав В.Сухомлинський, необхідно 

знайти спосіб, щоб належно оцінити також зусилля учня.  

 

Кожний успіх дитини має бути відзначений, для чого в арсеналі вчителя є 

різні засоби, а один із найдійовіших - доброзичливе слово. До невдач треба 

ставитися дуже обережно. Василь Олександрович вважав, що не можна 

виставляти незадовільну оцінку, якщо учень не зміг через ті чи інші причини 

опанувати знання. Адже це підриває віру дитини в свої розумові сили й 

інтелектуальні можливості, пригнічує морально. «Справжня педагогічна 

мудрість, - наголошував він, - полягає в тому, щоб, постійно одухотворюючи 

дитину бажанням бути хорошою, ніколи не ставити їй «двійки». Досвідчені 

вчителі так і роблять: якщо учень ще не зміг впоратися з роботою, не 

ставлять йому ніякої оцінки. Перед дитиною ніколи не закривається шлях до 

успіху». Василь Олександрович і його колеги з Павлиської школи протягом 

усіх років навчання дітей у початкових класах не ставили їм незадовільних 

оцінок - ні за письмові роботи, ні за усні відповіді. «У мене в початкових 

класах є правило, доти, поки дитина не навчилася задовільно виконувати ту 

чи іншу роботу, їй не ставлять ніякої оцінки. І дитина, яку підганяє бажання 

бути хорошою, напружує всі свої сили, щоб виконати завдання. Вона, 

маленька людина, збираючись із силами, - а сили ці в дитячій душі 

невичерпні, - піднімається на одну сходинку вище. Вона несе з школи 

радість. Вона бачить у щасливому сні своє піднесення, а не встає крадькома, 

щоб витерти у щоденнику оцінку. Не одну дитину ми врятували від 

приниження і навіть падіння тим, що не ставили їй «двійки» і не 

застосовували ніяких «сильних» засобів впливу». 
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На думку Василя Олександровича, життєвий шлях від дитинства до отроцтва 

має бути шляхом радості. Якщо нормальна дитина в жодному з предметів не 

досягла успіхів, якщо в неї немає улюбленого предмета, значить школа 

несправжня. 

 

Як заповіт педагогам звучать його слова: «Бережіть дитячий вогник 

допитливості, жадоби до знань. Єдиним джерелом, яке живить цей вогник, є 

радість успіху в праці, почуття гордості трудівника. Винагороджуйте кожний 

успіх, кожне подолання труднощів заслуженою оцінкою, та не зловживайте 

оцінками. Не забувайте, що ґрунт, на якому будується ваша педагогічна 

майстерність, - в самій дитині, в її ставленні до знань і до вас, учителю. Це - 

бажання вчитися, натхнення, готовність до подолання труднощів. Дбайливо 

збагачуйте цей ґрунт, без нього немає школи». 

 

 

 

 

“Розвиток

обдарованості  на 

основі впровадження в 

освітній процес  ідей 

В.О.Сухомлинського-

основоположника

особистісно-

зорієнтованого 

навчання” Девіз: ”Вчитися-

це означає йти 

до успіху!”

Алєксєєва В.П.  
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Головною метою НВП 

В.О.Сухомлинський вважав

всебічний розвиток особистості

• Принцип І-кожна дитина неповторна

 

 

 

З положенням про неповторність

кожної дитини пов'язане наступне

положення В.О.Сухомлинського:

• Принцип ІІ-відсутність 

нездібних, бездарних 

дітей.

• В  кожній школі 

повинно бути не 

менше100 гуртків і 

клубів  для розвитку 

дітей . 
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Кожна дитина отримує певний 

генотип і живе з ним  у 

соціумі,отже кожен учень має 

різні розумові задатки
• Принцип ІІІ  - урахування нерівності 

розумових здібностей дітей.

Як вчити і виховувати дітей коли в класі 
є діти з високою і низькою здатністю до 
навчання?

На думку Сухомлинського, лише за 
умови використання делікатного 
індивідуального підходу та особливих 
заходів.

 

 

“Якщо у вас у школі 600 учнів,то 

це означає,що треба шукати 600

індивідуальних 

стежок”(В.О.Сухомлинський)

Принцип IV-принцип 
врахування 
індивідуальних 
особливостей учнів та 
отримання позитивних 
почуттів від навчання/
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Навчання-це важка розумова

праця, і щоб ця праця була 

успішною, вона має бути 

цікавою,

бажаною для учнів, при чому 

цікавим може бути не лише 

предмет, а й спосіб пізнання.
• Принцип V-принцип 

дослідницького підходу 
до вивчення предметів,
прояв обов'язкового 
самостійного набуття 
знань у процесі 
навчання.

 

 

Важливим чинником ефективності 

навчання 

В.О.Сухомлинський вважав людяність,

доброту, чуйність,

сердечність, тактовність до учнів.

• Принцип VІ-

принцип 

людяності,

толерантності,

гуманізму.
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Оцінка знань учня-це 

інструмент

виховання,а не покарання.

(В.О.Сухомлинський)

• Принцип VII-оцінка знань учня є 

важливим засобом виховання учня

 

 

“ВИХОВУЙ У СОБІ 

ЛЮДИНУ- ОСЬ, ЩО 

НАЙГОЛОВНІШЕ,

ІНЖЕНЕРОМ МОЖНА СТАТИ 

ЗA 5 РОКІВ, УЧИТИСЯ НА 

ЛЮДИНУ ТРЕБА ВСЕ ЖИТТЯ”
В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ

Секрет педагогіки 

Сухомлинського 

простий-це любов до 

дітей.
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Положення В.О.Сухомлинського

про наявність численних взаємозв'язків і 

взаємозалежностей між окремими 

складовими навчально-виховного 

процесу  формулює слідуючий принцип:

• Принцип IХ-навчально-виховний 

процес-це складна система

 

 

Пам'ятайте!В кожній дитині

дрімає пташка,яку необхідно

розбудити для польоту.

Школа і сім'я - два крила для 

злету маленької людини.

В.О.Сухомлинський
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ІДЕЇ  ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У 

ТВОРЧОМУ ВИКОРИСТАННІ 

ВЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ 

А.І. Осіпова  

 

Твори В. Сухомлинського – воістину невичерпне джерело 

педагогічного надбання. Будучи за фахом словесником, великий педагог саме 

для учителів–мовників залишив неоціненний скарб – практичні аспекти 

навчання рідної мови. 

Сучасні новітні технології в освіті вивели навчання на високий рівень. 

Однак не слід забувати і про настанови В. Сухомлинського, які є 

постулатами сьогоднішньої педагогіки. 

Зокрема, "золотим словом" у В.Сухомлинського є твердження: 

"Учителю треба менше самому говорити на уроці, думати і говорити повинні 

учні. Не можна за них думати і виконувати роботу". 

Уроки рідної мови покликані виховувати у дітей доброту, щирість, 

повагу до старших, любов до рідної мови, до Батьківщини. 

Велику увагу Василь Сухомлинський приділяв читанню учнями 

художньої літератури. Не можна допускати того, щоб учень хоч один день 

нічого не читав. На уроках мови учитель повинен не сам читати завдання 

вправи, а неодмінно наголосити ,щоб прочитав учень. 

Уроки літератури взагалі не можливо уявити без читання дітьми тексту 

вголос. 

Для популяризації художньої літератури практикуються екскурсії в 

бібліотеку, огляди новинок літератури, конкурси на кращих читців, 

ілюстрації до творів. 

У більшості учнів удома зібрано бібліотечки, які нараховують не один 

десяток книг як українських, так і зарубіжних авторів. Однак великий 

педагог радив: "Важливо встановити контроль за тим, які твори читають 

учні". 

Роки невблаганно стараються загнати у схрон людську пам’ять. Однак 

їм непідвладно забрати світлі діяння людини. Вони вічні. Вічні, як пам’ять 

про великого педагога – Василя Олександровича Сухомлинського. 
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